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I. ОД ЛУ КЕ, РЕ ШЕ ЊА И ЗА КЉУЧ ЦИ 
УСТАВ НОГ СУ ДА ДО НЕ ТИ У ПЕ РИ О ДУ 

ЈА НУ АР–ЈУЛ 2009. ГО ДИ НЕ



ПО СТУ ПАК ЗА ОЦЕ НУ УСТАВ НО СТИ 
И ЗА КО НИ ТО СТИ ОП ШТИХ АКА ТА 
И СА ГЛА СНО СТИ ОП ШТИХ АКА ТА 

СА ОП ШТЕ ПРИ ХВА ЋЕ НИМ ПРА ВИ ЛИ МА 
МЕ ЂУ НА РОД НОГ ПРА ВА И ПО ТВР ЂЕ НИМ 

МЕ ЂУ НА РОД НИМ УГО ВО РИ МА



1. ЗА КО НИ И ДРУ ГИ ОП ШТИ АК ТИ
НА РОД НЕ СКУП ШТИ НЕ





ОД ЛУ КЕ

За кон о ви со ком обра зо ва њу
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 76/05, 100/07 и 97/08)

– члан 78.

За ко но да вац је овла шћен да уре ди си стем ви со ког обра зо ва ња 
као по себ ну вр сту јав не слу жбе, као и пра ва и оба ве зе на став ни ка ко-
ји оба вља ју по сло ве те де лат но сти, укљу чу ју ћи и пи та ње за сни ва ња и 
пре стан ка рад ног од но са. Од ре ђи ва ње дру га чи јих усло ва за пре ста нак 
рад ног од но са на став ни ка у уста но ви ви со ког обра зо ва ња у од но су на 
оп шти ре жим про пи сан За ко ном о ра ду у до ме ну је за ко но дав не по ли-
ти ке, о че му Устав ни суд ни је над ле жан да од лу чу је.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Од би ја се пред лог за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чла на 78. 
За ко на о ви со ком обра зо ва њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 76/05, 100/07 
и 97/08).

2. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чла на 78. ст. 1. и 2. За ко на из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Пред ло гом од 31. ја ну а ра 2006. го ди не по кре нут је пред Устав ним су-

дом по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 78. За ко на о ви со ком 
обра зо ва њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 76/05, 100/07 и 97/08). Пред ла-
гач сма тра да се оспо ре ним од ред ба ма За ко на вр ши дис кри ми на ци ја гра-
ђа на са нај ви шим обра зо ва њем, су прот но Уста ву ко ји јем чи јед на ка пра ва 
свим гра ђа ни ма и пра во на рад, с об зи ром на то да се њо ме утвр ђу је гра-
ни ца за од ла зак у ста ро сну пен зи ју на став ни ка са на вр ше них 65 го ди на 
жи во та, од но сно под по себ ним усло ви ма са на вр ше них 67 го ди на жи во та, 
а да је За ко ном о ра ду, за ве ћи ну за по сле них пред ви ђе на ста ро сна гра ни-
ца од 65 го ди на жи во та за од ла зак у пен зи ју, ако се по сло да вац и за по сле-
ни друк чи је не спо ра зу ме ју.

Устав ном су ду под не та је 20. но вем бра 2007. го ди не и ини ци ја ти ва за 
по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чла на 78. ст. 1. 
и 2. истог За ко на. Ини ци ја ти ва је, са гла сно од ред би чла на 42. ст. 1. и 2. По-
слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), 
спо је на са ра ни је при мље ним пред ло гом. У ини ци ја ти ви се на во ди да су 
оспо ре не од ред бе не са гла сне са Уста вом, јер огра ни ча ва ју пра во на рад 
за јем че но од ред бом чла на 60. Уста ва. Та ко ђе, ини ци ја то ри сма тра ју да се 
оспо ре ним од ред ба ма За ко на за по сле ни у ви со ком обра зо ва њу ста вља ју 
у не јед нак по ло жај у од но су на дру ге за по сле не, јер је За ко ном о ра ду, као 
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про пи сом оп шти јег ка рак те ра, утвр ђе но да рад ни од нос пре ста је ка да за по-
сле ни на вр ши 65 го ди на жи во та и 15 го ди на ста жа оси гу ра ња, ако се по сло-
да вац и за по сле ни друк чи је не спо ра зу ме ју. Да кле, За ко ном о ра ду оста вље-
но је да се по сло да вац и за по сле ни спо ра зу ме ју о тра ја њу рад ног од но са без 
вре мен ског огра ни че ња, за раз ли ку од оспо ре них од ре да ба За ко на о ви со-
ком обра зо ва њу ко је та кву мо гућ ност не оста вља ју. Ини ци ја то ри сма тра ју 
да су оспо ре не од ред бе у не са гла сно сти и са од ред ба ма чл. 20. и 82. Уста ва, 
али не на во де устав но прав не раз ло ге на ко ји ма се та ква тврд ња за сни ва.

Устав ни суд је пред лог до ста вио На род ној скуп шти ни на од го вор. 
Ка ко На род на Скуп шти на у оста вље ном ро ку ни је до ста ви ла од го вор, 
Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 34. став 3. За ко на о Устав ном су ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), на ста вио по сту пак.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио да је оспо ре ним од-
ред ба ма чла на 78. За ко на о ви со ком обра зо ва њу про пи са но: да на став-
ни ку пре ста је рад ни од нос на кра ју школ ске го ди не у ко јој је на вр шио 
65 го ди на жи во та и нај ма ње 15 го ди на ста жа оси гу ра ња (став 1.); да на-
став ни ку из ста ва 1. овог чла на мо же би ти про ду жен рад ни од нос до две 
школ ске го ди не, под усло ви ма и на на чин пред ви ђен ста ту том уни вер зи-
те та, од но сно дру ге са мо стал не ви со ко школ ске уста но ве (став 2.); да на-
став ник ко ме је пре стао рад ни од нос због од ла ска у пен зи ју за др жа ва зва-
ње ко је је имао у тре нут ку пен зи о ни са ња (став 3.); да на став ник из ста ва 
3. овог чла на мо же за др жа ти пре у зе те оба ве зе на ди плом ским ака дем ским 
и док тор ским сту ди ја ма као мен тор или члан ко ми си ја у по ступ ку из ра де 
и од бра не за вр шних ра до ва, од но сно ди сер та ци ја на тим сту ди ја ма, нај-
ду же још две школ ске го ди не (став 4.); да на осно ву од лу ке од го ва ра ју ћег 
струч ног ор га на, на став ник из ста ва 3. овог чла на мо же из во ди ти све об-
ли ке на ста ве на ди плом ским ака дем ским и док тор ским сту ди ја ма и би-
ти члан ко ми си ја у по ступ ку из ра де и од бра не за вр шних ра до ва, од но сно 
ди сер та ци ја на тим сту ди ја ма, нај ду же још две школ ске го ди не (став 5.).

Пре ма чла ну 112. За ко на о Устав ном су ду, по ступ ци пред Устав ним 
су дом за по че ти пре сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ће се по од ред-
ба ма овог за ко на.

Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, у вре ме чи јег ва же ња је по кре-
нут по сту пак и у од но су на ко ји је пред ло гом тра же на оце на устав но сти, 
пре стао је да ва жи 8. но вем бра 2006. го ди не, сту па њем на сна гу но вог Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је, та ко да је оце на устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на, 
са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, вр ше на у од но су на ва же ћи Устав.

Устав утвр ђу је: да се Уста вом јем че и, као та ква, не по сред но се при ме-
њу ју људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на оп ште при хва ће ним пра ви ли ма 
ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма и за ко ни ма, а 
да се за ко ном мо же про пи са ти на чин оства ри ва ња ових пра ва са мо ако је 
то Уста вом из ри чи то пред ви ђе но или ако је то нео п ход но за оства ре ње по-
је ди ног пра ва због ње го ве при ро де, при че му за кон ни у ком слу ча ју не сме 
да ути че на су шти ну за јем че ног пра ва (члан 18. став 2.); да је за бра ње на 
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сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком осно ву, а 
на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по-
ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног 
ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та 
(члан 21. став 3.); да се јем чи пра во на рад, у скла ду са за ко ном, да сва ко 
има пра во на сло бо дан из бор ра да и да су сви ма, под јед на ким усло ви ма, 
до ступ на сва рад на ме ста (члан 60. ст. 1, 2. и 3.); да Ре пу бли ка Ср би ја, по-
ред оста лог, уре ђу је и обез бе ђу је си стем у обла сти рад них од но са, као и 
си стем у обла сти обра зо ва ња и си стем јав них слу жби (члан 97. тач. 8. и 
10.); да се де лат но сти и по сло ви због ко јих се осни ва ју јав не слу жбе, њи-
хо во уре ђе ње и рад про пи су је за ко ном (члан 137. став 5.).

Са гла сно на ве де ним од ред ба ма Уста ва, Ре пу бли ка Ср би ја је овла шће-
на да за ко ном уре ди си стем у обла сти рад них од но са, си стем у обла сти 
обра зо ва ња, као и де лат но сти и по сло ве због ко јих се осни ва ју јав не слу-
жбе и њи хов рад. Из на ве де ног про из ла зи и овла шће ње за ко но дав ца да 
за ко ном, у кон крет ном слу ча ју За ко ном о ви со ком обра зо ва њу, уре ди си-
стем ви со ког обра зо ва ња као по себ не вр сте јав не слу жбе, као и пра ва и 
оба ве зе на став ни ка ко ји оба вља ју по сло ве из те де лат но сти, укљу чу ју ћи и 
пи та ње за сни ва ња и пре стан ка рад ног од но са ове ка те го ри је за по сле них.

По ла зе ћи од на ве де ног, за ко но да вац се, по оце ни Устав ног су да, од-
ре ђу ју ћи усло ве за пре ста нак рад ног од но са на став ни ка у уста но ви ви со-
ког обра зо ва ња на на чин утвр ђен оспо ре ним од ред ба ма чла на 78. За ко на, 
кре тао у окви ру овла шће ња из од ре да ба чла на 97. тач. 8. и 10. и чла на 137. 
став 5. Уста ва. Са гла сност оспо ре них од ре да ба За ко на с од ред ба ма чл. 
20, 60. и 82. Уста ва, у од но су на ко је је та ко ђе тра же на оце на устав но сти, 
Устав ни суд ни је це нио, јер ини ци ја то ри ни су на ве ли устав но прав не раз-
ло ге оспо ра ва ња, ни ти су на ве де не устав не од ред бе од зна ча ја за ту оце ну, 
с об зи ром на то да уре ђу ју пи та ња ко ја се не од но се на пи та ње пре стан ка 
рад ног од но са.

За кон о ви со ком обра зо ва њу је у де лу ко ји се од но си на пре ста нак 
рад ног од но са на став ни ка по се бан за кон у од но су на За кон о ра ду („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05 и 61/05), ко ји пред ста вља оп шти за кон у 
обла сти рад них од но са и ко ји уре ђу је усло ве за пре ста нак рад ног од но са 
на на чин друк чи ји од оног утвр ђе ног оспо ре ним од ред ба ма За ко на. Ме-
ђу тим, чи ње ни ца да оспо ре не од ред бе За ко на на друк чи ји на чин уре ђу ју 
пре ста нак рад ног од но са на став ни ка за по сле ног у уста но ви ви со ког обра-
зо ва ња не го што то на оп шти на чин чи ни За кон о ра ду, не пред ста вља 
основ за тврд њу да су те од ред бе не у став не. На и ме, да ли ће пре ста нак 
рад ног од но са би ти уре ђен са јед ним или са ви ше за ко на и да ли ће усло ви 
и на чин пре стан ка рад ног од но са за раз ли чи те ка те го ри је за по сле них би-
ти уре ђе ни на исти или раз ли чит на чин, пи та ње је за ко но дав не по ли ти ке, 
ко ју Устав ни суд, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да 
оце њу је. По ла зе ћи од то га да је де лат ност ви со ког обра зо ва ња од по себ-
ног зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју, тј. да пред ста вља де лат ност од оп штег 
дру штве ног ин те ре са, Ре пу бли ка Ср би ја је, у скла ду са сво јим устав ним 
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над ле жно сти ма и зна ча јем ове де лат но сти, овла шће на да пре ста нак рад-
ног од но са на став ни ка уре ди на на чин ко ји је при ме рен зна ча ју и спе ци-
фич но сти ма ове де лат но сти. Та ко ђе, по оце ни Устав ног су да, оспо ре ним 
од ред ба ма За ко на на став ни ци у уста но ва ма ви со ког обра зо ва ња не до во-
де се у не рав но пра ван по ло жај у од но су на дру ге за по сле не, јер се усло-
ви за пре ста нак рад ног од но са утвр ђе ни тим од ред ба ма јед на ко од но се на 
све ко ји се на ла зе у ис тој прав ној си ту а ци ји, кон крет но на све на став ни ке 
за по сле не у ви со ко школ ској уста но ви, као и сто га што те од ред бе не ства-
ра ју не јед на кост (дис кри ми на ци ју) гра ђа на с об зи ром на њи хо ва свој ства 
утвр ђе на од ред бом чла на 21. став 3. Уста ва. Из тих раз ло га су оспо ре не 
од ред бе За ко на, по оце ни Устав ног су да, у са гла сно сти и са овом од ред-
бом Уста ва.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач ка 14) и чла на 46. тач ка 
5) у ве зи са чла ном 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду, као и чла на 84. По-
слов ни ка о ра ду Устав ног су да, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-17/2006 од 29. ја ну а ра 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 18/09)

За кон о во да ма
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 и 101/05)

– члан 99. став 5. и члан 103. став 1.

Овла шће ње Вла де да утвр ди но ми нал ну ви си ну на кна де за ко ри шће-
ње во да, са гла сно за ко ном утвр ђе ним ма те ри јал но прав ним еле мен ти ма, 
у скла ду је са од ред ба ма Уста ва, пре ма ко ји ма Вла да утвр ђу је и во ди по-
ли ти ку, из вр ша ва за ко не и до но си оп ште ак те ра ди из вр ша ва ња за ко на.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Од би ја се пред лог за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чла на 99. 
став 5. и чла на 103. став 1. За ко на о во да ма („Слу жбе ни гла сник РС“ бр. 
46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 и 101/05).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под нет је пред лог за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба 

чла на 99. став 5. и чла на 103. став 1. За ко на о во да ма („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 и 101/05). У пред ло гу се на во ди да 
је оспо ре ном од ред бом чла на 99. став 5. За ко на пре не то овла шће ње Вла-
ди за утвр ђи ва ње ви си не на кна де за ко ри шће ње во да, на кна де за за шти-
ту во да и на кна де за из ва ђе ни ма те ри јал из во до то ка, што је, по ми шље њу 
пред ла га ча, има ју ћи у ви ду да се ра ди о нај зна чај ни јем сег мен ту уре ђи ва ња 
пла ћа ња на кна де, су прот но устав ним од ред ба ма ко ји ма је би ло про пи са но 
да су при род на бо гат ства и до бра у оп штој упо тре би као до бра од оп штег 
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ин те ре са у др жав ној или дру штве ној сво ји ни, те да се за ко ном уре ђу је 
пла ћа ње на кна де за ко ри шће ње до ба ра од оп штег ин те ре са. С тим у ве зи, 
пред ла гач је ми шље ња да је од ред ба чла на 103. став 1. За ко на о во да ма, ко-
јом је про пи са но да на кна ду за ко ри шће ње во да пла ћа ју ко ри сни ци по вр-
шин ских, под зем них и ми не рал них во да, сра змер но ко ли чи ни и ква ли те ту 
за хва ће не во де и за ви сно од на ме не за ко ју се во да ко ри сти, нео д ре ђе на, па 
се и њо ме не уре ђу је на ве де на на кна да ка ко је то утвр ђе но Уста вом. Сто га 
сма тра да су на ве де не за кон ске нор ме не у став не, јер по сто ји не до пу ште но 
пре но ше ње за ко но дав них ин ге рен ци ја на из вр шне ор га не.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је, утвр дио да је Уста вом Ре пу-
бли ке Ср би је утвр ђе но: да су при род на бо гат ства, до бра за ко је је за ко ном 
од ре ђе но да су од оп штег ин те ре са и имо ви на ко ју ко ри сте ор га ни Ре пу-
бли ке Ср би је у др жав ној имо ви ни, као и то да се при род на бо гат ства ко-
ри сте под усло ви ма и на на чин пред ви ђен за ко ном (члан 87. ст. 1. и 3.); да 
се сред ства из ко јих се фи нан си ра ју над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је, ауто-
ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве обез бе ђу ју из по ре за и 
дру гих при хо да утвр ђе них за ко ном и да је оба ве за пла ћа ња по ре за и дру-
гих да жби на оп шта и за сни ва се на еко ном ској мо ћи об ве зни ка (члан 91.); 
да Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
има ју бу џе те у ко ји ма мо ра ју би ти при ка за ни сви при хо ди и рас хо ди ко-
ји ма се фи нан си ра ју њи хо ве над ле жно сти (члан 92. став 1.); да Ре пу бли ка 
Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је фи нан си ра ње оства ри ва ња пра ва и ду жно сти 
Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе них Уста вом и за ко ном (члан 97. тач ка 15.); да На-
род на скуп шти на до но си за ко не и дру ге оп ште ак те из над ле жно сти Ре пу-
бли ке Ср би је (члан 99. став 1. тач ка 7.); да Вла да утвр ђу је и во ди по ли ти ку, 
из вр ша ва за ко не и дру ге оп ште ак те На род не скуп шти не, те до но си уред бе 
и дру ге оп ште ак те ра ди из вр ша ва ња за ко на (члан 123. тач. 1–3).

За ко ном о во да ма уре ђу је се за шти та во да, за шти та од штет ног деј ства 
во да, ко ри шће ње и упра вља ње во да ма као до бри ма од оп штег ин те ре са, 
усло ви и на чин оба вља ња во до при вред не де лат но сти, ор га ни зо ва ње и фи-
нан си ра ње во до при вред не де лат но сти и над зор над спро во ђе њем од ре да-
ба овог за ко на. Фи нан си ра ње во до при вред не де лат но сти уре ђе но је од ред-
ба ма чл. 99. до 107. За ко на. Од ред бом чла на 99. За ко на про пи са но је: да 
се сред ства за фи нан си ра ње во до при вред не де лат но сти из чла на 82. овог 
за ко на обез бе ђу ју из на кна де за ко ри шће ње во да, на кна де за за шти ту во-
да, на кна де за од вод ња ва ње, на кна де за на вод ња ва ње, на кна де за из ва ђе ни 
ма те ри јал из во до то ка и на кна де за ко ри шће ње во до при вред них обје ка-
та и за вр ше ње дру гих услу га, као и из сред ста ва бу џе та Ре пу бли ке Ср би-
је за фи нан си ра ње по сло ва од оп штег ин те ре са (став 1.); да се на кна да за 
ко ри шће ње во да пла ћа за ко ри шће ње по вр шин ских, под зем них и ми не-
рал них во да (став 2.); да су сред ства од на кна де за од вод ња ва ње, на кна-
де за на вод ња ва ње и на кна де за ко ри шће ње во до при вред них обје ка та и 
за вр ше ње дру гих услу га, при ход јав ног во до при вред ног пред у зе ћа (став 
3.); да се сред ства оства ре на од на кна де за ко ри шће ње во да, на кна де за за-
шти ту во да и на кна де за из ва ђе ни ма те ри јал из во до то ка еви ден ти ра ју на 
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по себ ном ра чу ну ми ни стар ства над ле жног за по сло ве во до при вре де (став 
4.). Оспо ре ном од ред бом ста ва 5. чла на 99. За ко на пред ви ђе но је да ви-
си ну на кна де за ко ри шће ње во да, на кна де за за шти ту во да и на кна де за 
из ва ђе ни ма те ри јал из во до то ка утвр ђу је Вла да. За ко ном су утвр ђе ни еле-
мен ти сва ке од на ве де них на кна да, па је од ред ба ма чла на 103. За ко на про-
пи са но: да на кна ду за ко ри шће ње во да пла ћа ју ко ри сни ци по вр шин ских, 
под зем них и ми не рал них во да сра змер но ко ли чи ни и ква ли те ту за хва-
ће не во де и за ви сно од на ме не за ко ју се во да ко ри сти (став 1.); да јав но 
елек тро при вред но пред у зе ће пла ћа на кна ду сра змер но ко ли чи ни про из-
ве де не елек трич не енер ги је у хи дро е лек тра на ма (став 2.): да се сред ства 
оства ре на од на кна де за ко ри шће ње во да ко ри сте за фи нан си ра ње из град-
ње обје ка та за снаб де ва ње ста нов ни штва и при вре де во дом и за уре ђе ње 
во до то ка (став 3.).

Устав ни суд је та ко ђе утвр дио да је На род на скуп шти на са гла сно 
устав ном овла шће њу, уре ђу ју ћи фи нан сиј ски си стем За ко ном о јав ним 
при хо ди ма и јав ним рас хо ди ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 76/91, 18/93, 
22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/01, 33/04 и 135/04), утвр ди ла 
прав ну при ро ду ове да жби не та ко што је од ре ди ла да на кна де за ко ри-
шће ње до ба ра од оп штег ин те ре са је су вр ста јав них при хо да, да се ви си-
на јав них при хо да утвр ђу је за ко ном, од но сно ак том над ле жног ор га на у 
скла ду са за ко ном, те да се за ко ном мо же уве сти на кна да за ко ри шће ње 
во де као до бра од оп штег ин те ре са. Овим за ко ном ус по ста вљен је прин-
цип да се еле мен ти си сте ма и по ли ти ке јав них при хо да уре ђу ју за ко ни ма 
ко ји ма се уво де од го ва ра ју ћи јав ни при хо ди (члан 2. став 2. За ко на).

Пре ма на ве де ним устав ним од ред ба ма, на кна да за ко ри шће ње во да 
као до бра од оп штег ин те ре са пред ста вља вр сту да жби не чи ји су ма те ри-
јал но прав ни еле мен ти пред мет за кон ског нор ми ра ња. Сто га по ми шље-
њу Су да, од ре ђи ва њем пред ме та на кна де (ко ри шће ње по вр шин ских, под-
зем них и ми не рал них во да), об ве зни ка на кна де (ко ри сни ци), осно ви це 
за од ре ђи ва ње ви си не и об ра чу на на кна де (ко ли чи на, ква ли тет и на ме на 
за ко ју се во да ко ри сти), као и од ре ђи ва ње на чи на еви ден ти ра ња и свр хе 
ко ри шће ња сред ста ва од оства ре не на кна де за ко ри шће ње во да, ка ко је 
то учи ње но од ред ба ма чла на 103. За ко на, за ко но да вац је са гла сно Уста ву 
утвр дио, од но сно увео ову вр сту на кна де, уре дио ње не бит не еле мен те и 
овла стио Вла ду да утвр ди ви си ну пред мет не на кна де. Да кле, из од ред бе 
чла на 99. став 5. За ко на не про ис ти че овла шће ње Вла де да ма те ри јал но 
прав но уре ди од но се у овој обла сти, већ овла шће ње за утвр ђи ва ње од-
но сно, но ми нал но ис ка зи ва ње ви си не на кна де са гла сно За ко ном пред-
ви ђе ним еле мен ти ма ове да жби не и па ра ме три ма за ње но од ре ђи ва ње. 
Та кво овла шће ње је, по оце ни Устав ног су да, у скла ду са од ред ба ма чла на 
123. тач. 1. до 3. Уста ва пре ма ко ји ма Вла да утвр ђу је и во ди по ли ти ку, 
из вр ша ва за ко не, те до но си уред бе и дру ге оп ште ак те ра ди из вр ша ва-
ња за ко на, па сто га, не ма осно ва за на вод пред ла га ча да се, у кон крет ном 
слу ча ју, ра ди о „не до пу ште ном пре но ше њу за ко но дав них ин ге рен ци ја на 
из вр шне ор га не“.
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Са гла сно из ло же ном, Устав ни суд је оце нио да су оспо ре не од ред бе 
За ко на о во да ма ко ји ма су утвр ђе ни бит ни еле мен ти за од ре ђи ва ње ви си-
не на кна де за ко ри шће ње во да и ко ји ма је да то овла шће ње Вла ди да, у ци-
љу из вр ша ва ња за ко на, на осно ву тих еле ме на та од ре ди ви си ну на кна де, у 
са гла сно сти са Уста вом, па је на осно ву чла на 45. тач ка 14) За ко на о Устав-
ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
IУ-47/2005 од 29. ја ну а ра 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 17/09)

За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 44/04) 

– члан 10.

Про пи си ва ње овла шће ња ми ни стра над ле жног за пра во су ђе да по-
кре ће по сту пак за утвр ђе ње на вр ше ња рад ног ве ка и раз ло га за раз ре-
ше ње су ди је ни је у са гла сно сти са Уста вом, јер се ти ме на ру ша ва устав-
но на че ло по де ле вла сти и на че ло са мо стал но сти и не за ви сно сти су до ва, 
као и оп ште при хва ће но на че ло ме ђу на род ног пра ва про кла мо ва но у 
Европ ској по ве љи о За ко ну о су ди ја ма и основ ним на че ли ма Ује ди ње-
них на ци ја о не за ви сно сти суд ства.

Иако су, пре ма Уста ву, од лу ке Устав ног су да ко нач не, из вр шне и оп-
ште о ба ве зу ју ће, за ко но да вац је, на кон пре стан ка ва же ња ра ни је од ред-
бе За ко на о су ди ја ма по осно ву Од лу ке Устав ног су да IУ-122/2002 од 11. 
фе бру а ра 2003. го ди не, по но во унео спор но ре ше ње у За кон о су ди ја ма, 
чи ме је по вре ђе на и од ред ба чла на 166. став 2. Уста ва.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да од ред ба чла на 10. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За-
ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 44/04) у де лу ко ји гла си: „и 
ми ни стар над ле жан за пра во су ђе“, ни је у са гла сно сти са Уста вом.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду је под нет пред лог за оце ну устав но сти чла на 10. За ко на 

о из ме на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
44/04). Пред ла гач, по ред оста лог, сма тра да је оспо ре на од ред ба чла на 10. 
За ко на у де лу ко јим се ме ња члан 56. став 2. За ко на о су ди ја ма („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 63/01, 42/02, 60/02, 17/03, 25/03, 27/03 и 35/04), а ко јом 
је пред ви ђе но да по сту пак за утвр ђе ње на вр ше ња рад ног ве ка и раз ло га 
за раз ре ше ње су ди је по кре ће и ми ни стар над ле жан за пра во су ђе, у су-
прот но сти са од ред ба ма чла на 9. став 4. и чла на 96. став 1. Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је. Пред ла гач ис ти че да се на ве де ним овла шће њем ми ни стра 
над ле жног за пра во су ђе, од но сно ор га на из вр шне вла сти, на ру ша ва на-
че ло по де ле вла сти и на че ло са мо стал но сти и не за ви сно сти су до ва, јер се 
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то овла шће ње од но си на уну тра шњи, пер со нал ни вид те са мо стал но сти. 
По оце ни пред ла га ча, оспо ре на од ред ба је „и у ди рект ној су прот но сти са 
Од лу ком Устав ног су да Ср би је од 27. фе бру а ра 2003. го ди не („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 17/03), од но сно обра зло же њем ове од лу ке“. Пред ла гач 
по себ но на во ди да је „фор му ла ци ја са др жа на у чла ну 10. За ко на о из ме-
на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 44/04), 
у овом де лу пот пу но иден тич на са оспо ре ним чла ном За ко на о су ди ја ма 
од 2002. го ди не, а ми ни стар за по сло ве пра во су ђа, про тив но Уста ву али и 
по ме ну тој Од лу ци Устав ног су да, по но во је утвр ђен као је дан од овла шће-
них пред ла га ча за по кре та ње по ступ ка раз ре ше ња су ди ја“.

Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је ва жио у вре ме по кре-
та ња по ступ ка и у од но су на ко ји је тра же на оце на устав но сти, пре стао је 
да ва жи 8. но вем бра 2006. го ди не, сту па њем на сна гу но вог Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је. Сто га је оце на устав но сти оспо ре не од ред бе чла на 10. За ко-
на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма, са гла сно чла ну 167. Уста ва, 
вр ше на у од но су на Устав ко ји је на сна зи.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио сле де ће:
Оспо ре ним чла ном 10. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о су ди-

ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 44/04) у де лу у ко ме се ме ња члан 56. 
став 2. За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 63/01, 42/02, 60/02, 
17/03, 25/03, 27/03 и 35/04) про пи са но је да по сту пак за утвр ђе ње на вр ше-
ња рад ног ве ка и раз ло га за раз ре ше ње су ди је по кре ћу пред сед ник су да, 
пред сед ник не по сред ног ви шег су да, пред сед ник Вр хов ног су да Ср би је и 
ми ни стар над ле жан за пра во су ђе, а по сту пак у ко ме се утвр ђу је по сто ја-
ње раз ло га за раз ре ше ње су ди је због не са ве сног или не струч ног вр ше ња 
су диј ске ду жно сти мо же по кре ну ти и Над зор ни од бор.

На род на скуп шти на је 22. де цем бра 2008. го ди не усво ји ла но ви За кон 
о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08), с тим што је при ме на 
тог за ко на од ло же на за 1. ја ну ар 2010. го ди не, та ко да се оспо ре на од ред ба 
чла на 10. За ко на при ме њу је до 31. де цем бра 2009. го ди не.

Устав ни суд је, оце њу ју ћи устав ност од ред бе чла на 13. За ко на о из ме-
на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 42/02), 
до нео Од лу ку број IУ-122/02 од 11. фе бру а ра 2003. го ди не („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 17/03 и 25/03) и утвр дио да на ве де на од ред ба За ко на ни је 
у са гла сно сти са Уста вом. У овој Од лу ци Суд је стао на ста но ви ште да се 
„овла шће њем ми ни стра над ле жног за пра во су ђе, ко ји је ор ган из вр шне 
вла сти, да по кре ће по сту пак за раз ре ше ње су ди ја на ру ша ва на че ло по-
де ле вла сти и на че ло са мо стал но сти и не за ви сно сти су до ва“. На и ме, тим 
овла шће њем ми ни стра, по оце ни Устав ног су да, до во ди се у пи та ње „уну-
тра шњи пер со нал ни вид са мо стал но сти и не за ви сно сти су до ва“, од но сно 
устав ни прин цип не за ви сно сти и са мо стал но сти су ди ја.

Ва же ћи Устав од 2006. го ди не, као и Устав из 1990. го ди не ко ји је био 
на сна зи у вре ме до но ше ња оспо ре не од ред бе чла на 10. За ко на, утвр ђу-
је прин цип по де ле вла сти и јем чи не за ви сност суд ске вла сти, од но сно 
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не за ви сност и са мо стал ност су ди ја. Устав из ри чи то утвр ђу је: да уре ђе ње 
вла сти по чи ва на по де ли вла сти на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску и да је 
суд ска власт не за ви сна (члан 4. ст. 2. и 4.); да су су до ви са мо стал ни и не-
за ви сни у свом ра ду и су де на осно ву Уста ва, за ко на и дру гих оп штих ака-
та, ка да је то пред ви ђе но за ко ном, оп ште при хва ће них пра ви ла ме ђу на-
род ног пра ва и по твр ђе них ме ђу на род них уго во ра (члан 142. став 2.); да 
је су диј ска функ ци ја стал на (члан 146. став 1.); да су ди ји пре ста је су диј ска 
функ ци ја на ње гов зах тев, на сту па њем за ко ном про пи са них усло ва или 
раз ре ше њем из за ко ном пред ви ђе них раз ло га, као и ако не бу де иза бран 
на стал ну функ ци ју (члан 148. став 1.); да се по сту пак, осно ви и раз ло зи 
за пре ста нак су диј ске функ ци је уре ђу ју за ко ном (члан 148. став 3.); да је 
су ди ја у вр ше њу су диј ске функ ци је не за ви сан и пот чи њен са мо Уста ву и 
за ко ну и да је сва ки ути цај на су ди ју у вр ше њу су диј ске функ ци је за бра-
њен (члан 149. ст. 1. и 2.); да су од лу ке Устав ног су да ко нач не, из вр шне и 
оп ште о ба ве зу ју ће (члан 166. став 2.).

Европ ском по ве љом о за ко ну за су ди је, усво је ном у Стра збу ру од 8. до 
10. ју ла 1998. го ди не, у скла ду са основ ним на че ли ма Ује ди ње них на ци ја 
о не за ви сно сти суд ства из но вем бра 1985. го ди не, по ред оста лог, у тач-
ки 1.3. пре ци зи ра но је да је по треб но да се у ве зи са сва ком од лу ком ко ја 
ути че на из бор, за по шља ва ње, име но ва ње, на пре до ва ње у ка ри је ри или 
пре ста нак функ ци је су ди је за ко ном пред ви ди ин тер вен ци ја ор га на не за-
ви сног од из вр шне или за ко но дав не вла сти.

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва, Устав ни суд је утвр дио да 
оспо ре на од ред ба чла на 10. За ко на у де лу ко јим је пред ви ђе но да по сту-
пак за утвр ђе ње на вр ше ња рад ног ве ка и раз ло га за раз ре ше ње су ди је по-
кре ће, по ред оста лих на ве де них су бје ка та, и ми ни стар над ле жан за пра-
во су ђе, ни је у са гла сно сти са Уста вом. На ве де ним овла шће њем ми ни стра 
над ле жног за пра во су ђе, ко ји је део из вр шне вла сти, по оце ни Су да, на-
ру ша ва се устав но на че ло по де ле вла сти (члан 4. став 2. Уста ва) и на че-
ло са мо стал но сти и не за ви сно сти су до ва (члан 4. став 4. и члан 142. став 
2. Уста ва), јер се то овла шће ње од но си на уну тра шњи, пер со нал ни вид те 
са мо стал но сти, а пре ма чла ну 148. став 1. и чла ну 154. Уста ва, Ви со ки са-
вет суд ства до но си од лу ку о пре стан ку су диј ске функ ци је, што зна чи да 
је ис кљу чи во над ле жан да утвр ђу је по сто ја ње раз ло га за пре ста нак су-
диј ске функ ци је и раз ре ше ње су ди ја. Осим то га, ко ри шће њем на ве де ног 
овла шће ња ми ни стра мо же се вр ши ти и од ре ђе ни при ти сак, од но сно ути-
ца ти на су ди ју у вр ше њу су диј ске функ ци је, што је су прот но од ред ба ма 
чла на 149. ст. 1. и 2. Уста ва. Дру гим ре чи ма, из на ве де них од ре да ба Уста ва 
сле ди да у ус по ста вље ном си сте му по де ле вла сти, утвр ђи ва ње раз ло га за 
пре ста нак су диј ске ду жно сти и за раз ре ше ње су ди је про тив ње го ве во ље, 
и са гла сно то ме пред ла га ње раз ре ше ња су ди је, при па да суд ској вла сти, с 
об зи ром на то да се суд ска власт, у од но су на дру ге две гра не вла сти, ор га-
ни зу је и де лу је на прин ци пу не за ви сно сти и са мо стал но сти, или пак по-
себ ном др жав ном ор га ну не за ви сном од из вр шне и за ко но дав не вла сти, 
као што је Ви со ки са вет суд ства.
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По оце ни Устав ног су да, из од ре да ба чла на 4. став 4, чла на 148. ст. 1. 
и 2. и чла на 149. ст. 1. и 2. Уста ва про из ла зи да овла шће ње за пред ла га ње 
раз ре ше ња су ди је про тив ње го ве во ље, по себ но у слу ча ју ка да се ра ди о 
не са ве сном и не струч ном вр ше њу су диј ске функ ци је, мо же при па да ти са-
мо суд ској вла сти, од но сно не за ви сном и са мо стал ном те лу као по ли тич-
ки не у трал ном, струч но ком пе тент ном и спо соб ном да про це ни и утвр ди 
раз ло ге за пре ста нак су диј ске функ ци је и за раз ре ше ње су ди је, не за ви сно 
од ути ца ја по ли тич ких чи ни ла ца, а да укљу чи ва ње из вр шне вла сти у тај 
по сту пак мо же објек тив но да ути че на не за ви сност и са мо стал ност суд-
ске вла сти у вр ше њу ње не функ ци је.

Устав ни суд, при то ме, сма тра да ини ци ра ње по ступ ка за пре ста-
нак су диј ске ду жно сти од стра не ми ни стра над ле жног за пра во су ђе због 
утвр ђи ва ња на вр ше ња рад ног ве ка, као и за по кре та ње по ступ ка за утвр-
ђи ва ње од ре ђе них раз ло га за раз ре ше ње су ди је (члан 52. став 1. и члан 54. 
За ко на о су ди ја ма), са мо по се би, не би би ло не са гла сно са Уста вом, уко-
ли ко по сту пак не би по кре ну ли пред сед ни ци су до ва, од но сно дру ги су-
бјек ти утвр ђе ни у чла ну 10. За ко на. Ме ђу тим, с об зи ром на на чин уре ђи-
ва ња на ве де ног пи та ња и це ли ну оспо ре не од ред бе За ко на, овај по сту пак 
ни је би ло мо гу ће из дво ји ти из кон тек ста и са др жи не овог чла на, јер ни је 
мо гу ће без нор ма тив но-прав не ин тер вен ци је у За ко ну о су ди ја ма, за ко ју 
Устав ни суд, пре ма чла ну 167. Уста ва, ни је над ле жан, опре де ли ти и све сти 
овла шће ње ми ни стра над ле жног за пра во су ђе са мо на ини ци ра ње, од но-
сно суп си ди јар но по кре та ње по ступ ка за пре ста нак су диј ске функ ци је, а 
због на вр ше ња рад ног ве ка, или због осу де на без у слов ну ка зну за тво ра 
од нај ма ње шест ме се ци или због трај ног гу бит ка рад не спо соб но сти.

Та ко ђе, на ве де ном од ред бом чла на 10. За ко на не сум њи во се ума њу је 
већ до стиг ну ти ни во са мо стал но сти и не за ви сно сти су ди ја и су до ва ко-
ји је био ус по ста вљен чла ном 56. став 2. За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 63/01), у ко ме је би ло про пи са но да по сту пак за утвр ђи-
ва ње на вр ше ња рад ног ве ка и раз ло га за раз ре ше ње по кре ћу пред сед ник 
су да, пред сед ник не по сред но ви шег су да и пред сед ник Вр хов ног су да Ср-
би је, што је Устав ни суд већ кон ста то вао у сво јој Од лу ци број IУ-122/2002 
од 11. фе бру а ра 2003. го ди не. Ти ме је по вре ђе но оп ште при хва ће но на че ло 
ме ђу на род ног пра ва про кла мо ва но у Европ ској по ве љи, За ко ну о су ди ја-
ма и основ ним на че ли ма Ује ди ње них на ци ја о не за ви сно сти суд ства.

Устав ни суд, та ко ђе, на ла зи да је ова квим ре ше њем утвр ђе ним у оспо ре-
ној од ред би чла на 10. За ко на по вре ђе на и од ред ба чла на 166. став 2. Уста ва, 
по ко јој су од лу ке Устав ног су да оп ште о ба ве зне, а то зна чи и за за ко но дав ца. 
Ме ђу тим, за ко но да вац је, су прот но овој устав ној од ред би и од лу ци Устав-
ног су да, са мо го ди ну да на на кон пре стан ка ва же ња ра ни је од ред бе За ко на о 
су ди ја ма, по осно ву Од лу ке Устав ног су да IУ-122/2002 од 11. фе бру а ра 2003. 
го ди не, по но во унео спор но ре ше ње у За кон о су ди ја ма.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 45. тач ка 1) За ко на о Устав ном 
су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), Устав ни суд је од лу чио као у 
из ре ци.
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На осно ву од ред бе чла на 168. став 3. Уста ва, од ред ба чла на 10. За ко на 
о из ме на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
44/04), у де лу ко ји гла си: „и ми ни стар над ле жан за пра во су ђе“, пре ста је да 
ва жи да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку 
Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-28/2006 од 19. фе бру а ра 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 21/09)

За кон о Аген ци ји за оси гу ра ње де по зи та
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 61/05)

– члан 3. став 2. и чл. 6. и 10.

Про пи си ва ње оспо ре ном од ред бом чла на 3. став 2. За ко на да Аген-
ци ја за оси гу ра ње де по зи та оба вља функ ци ју сте чај ног и ли кви да ци о ног 
управ ни ка у бан ка ма и дру штви ма за оси гу ра ње, уче ству је у упра вља њу 
бан ка ма чи ји је ак ци о нар Ре пу бли ка Ср би ја и ор га ни зу је и спро во ди по-
сту пак про да је ак ци ја тих ба на ка, у гра ни ца ма је Уста вом утвр ђе ног овла-
шће ња за ко но дав ца да уре ђу је прав ни по ло жај при вред них су бје ка та, си-
стем оба вља ња по је ди них при вред них де лат но сти, ли кви да ци ју и сте чај и 
бан кар ски си стем, као и да уре ђу је на чин упра вља ња, од но сно рас по ла га-
ња сред стви ма (ак ци ја ма) ко је др жа ва има у бан ка ма чи ји је ак ци о нар.

Од ред бе чла на 86. ст. 2. и 3. Уста ва не огра ни ча ва ју за ко но дав ца да 
по сло ве ор га ни за ци је и спро во ђе ња по ступ ка при ва ти за ци је дру штве ног 
и др жав ног ка пи та ла у су бјек ти ма ко ји оба вља ју раз ли чи те при вред не де-
лат но сти по ве ри са мо јед ној аген ци ји, те је од ре ђи ва ње оспо ре ном од ред-
бом За ко на да по сту пак у дру штви ма за оси гу ра ње спро во ди Аген ци ја за 
оси гу ра ње де по зи та, чи ји су прав ни по ло жај, усло ви оба вља ња де лат но-
сти и по сту пак при ва ти за ци је дру штве ног и др жав ног ка пи та ла уре ђе ни 
по себ ним за ко ном, по оце ни Су да, пи та ње за ко но дав не по ли ти ке.

Оспо ре ним од ред ба ма чл. 6. и 10. За ко на, ко је по свом ка рак те ру 
пред ста вља ју упу ћу ју ће прав не нор ме, а ко ји ма је про пи са но да Аген ци-
ја по сло ве утвр ђе не од ред бом чла на 3. став 2. За ко на оба вља у скла ду са 
од го ва ра ју ћим за ко ни ма, уре ђе ни су од но си у окви ру устав ног овла шће-
ња за ко но дав ца, пре ма ко јем сe прав ни по ло жај, сте чај и ли кви да ци ја 
дру шта ва за оси гу ра ње, као и по сту пак при ва ти за ци је дру штве ног и др-
жав ног ка пи та ла у тим дру штви ма уре ђу ју за ко ном.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Од би ја ју се пред ло зи за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чла на 3. 
став 2. и чл. 6. и 10. За ко на о Аген ци ји за оси гу ра ње де по зи та („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 61/05).

2. Од ба цу ју се пред ло зи за оце ну са гла сно сти За ко на из тач ке 1. са За-
ко ном о пред у зе ћи ма („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 29/96, 29/97, 59/98, 74/99, 
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9/01 и 36/02) и За ко ном о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
38/01, 18/03, 45/05 и 123/07).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не ти су пред ло зи за оце ну устав но сти и за ко ни то-

сти од ре да ба чл. 35. до 37. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о оси гу-
ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, број 61/05) и од ре да ба чла на 3. став 2. и чл. 
6. и 10. За ко на о Аген ци ји за оси гу ра ње де по зи та („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 61/05). Устав ни суд је по во дом пред ло га за оце ну устав но сти од ре да-
ба чл. 35. до 37. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о оси гу ра њу фор-
ми рао пред мет IУ број 303/05, у ко ме је за кључ ком до не тим на сед ни ци од 
17. ју ла 2008. го ди не по сту пак окон чан, јер су пред ла га чи по ву кли пред-
лог а Суд ни је на шао осно ва да на ста ви по сту пак по под не том пред ло гу. 
Оспо ре не од ред бе За ко на о Аген ци ји за оси гу ра ње де по зи та, по ми шље-
њу пред ла га ча, ни су у са гла сно сти са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је од 1990. 
го ди не, из раз ло га што „без прав ног осно ва“ ус по ста вља ју над ле жност 
ове Аген ци је у по ступ ку при ва ти за ци је дру шта ва за оси гу ра ње, иако је 
пре ма од ред ба ма чл. 4. и 5. За ко на о при ва ти за ци ји за при ва ти за ци ју ових 
дру шта ва над ле жна Аген ци ја за при ва ти за ци ју. Ка ко „ус по ста вља ње па-
ра лел них над ле жно сти аген ци ја“ у по ступ ку при ва ти за ци је дру шта ва за 
оси гу ра ње „усло вља ва прав ну не си гур ност прав них ли ца“, оспо ре не од-
ред бе За ко на, по ми шље њу пред ла га ча, су прот не су „устав ним од ред ба-
ма“, од ред ба ма За ко на о пред у зе ћи ма ко ји ма се де фи ни ше прав ни по ло-
жај об ли ка ор га ни зо ва ња пред у зе ћа и од ред ба ма За ко на о при ва ти за ци ји.

Устав ни суд је, на сед ни ци од 23. мар та 2006. го ди не, за кљу чио да се 
пред лог за оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на о Аген ци ји за 
оси гу ра ње де по зи та до ста ви на од го вор На род ној скуп шти ни, ко ји у оста-
вље ном ро ку од 30 да на, као и на кнад но, ни је до би јен.

Од ред бом чла на 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че-
ти пре сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на. 
Сто га је по сту пак у овој устав но суд ској ства ри, са гла сно на ве де ној од ред-
би За ко на о Устав ном су ду, на ста вљен у скла ду са тим за ко ном.

Устав ни суд је кон ста то вао да је Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го-
ди не, у од но су на ко ји је по кре нут по сту пак оце не устав но сти, пре стао 
да ва жи да ном сту па ња на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди-
не. Та ко ђе, Устав ни суд је кон ста то вао да је оспо ре ни За кон ме њан на кон 
сту па ња на сна гу Уста ва од 2006. го ди не, као и да је ис те као рок ко ји је 
Устав ним за ко ном за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 98/06) утвр ђен за ускла ђи ва ње ра ни је до не тих за ко на са 
Уста вом. Сто га је оце на устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на о Аген ци-
ји за оси гу ра ње де по зи та из вр ше на у од но су на Устав од 2006. го ди не.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ним од-
ред ба ма За ко на о Аген ци ји за оси гу ра ње де по зи та („Слу жбе ни гла сник 
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РС“, број 61/05) про пи са но: да Аген ци ја оба вља функ ци ју сте чај ног или 
ли кви да ци о ног управ ни ка у бан ка ма и дру штви ма за оси гу ра ње, уче ству-
је у упра вља њу бан ка ма чи ји је ак ци о нар Ре пу бли ка Ср би ја, ор га ни зу је 
и спро во ди по сту пак про да је ак ци ја тих ба на ка, ор га ни зу је и спро во ди 
по сту пак при ва ти за ци је дру штве ног, од но сно др жав ног ка пи та ла у дру-
штви ма за оси гу ра ње и оба вља дру ге по сло ве утвр ђе не за ко ном (члан 3. 
став 2.); да функ ци ју сте чај ног или ли кви да ци о ног управ ни ка у бан ка ма и 
дру штви ма за оси гу ра ње над ко ји ма је отво рен по сту пак сте ча ја или ли-
кви да ци је Аген ци ја вр ши у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је сте чај и 
ли кви да ци ја ба на ка и дру шта ва за оси гу ра ње (члан 6.); да Аген ци ја ор га-
ни зу је и спро во ди по сту пак при ва ти за ци је дру штве ног ка пи та ла у дру-
штви ма за оси гу ра ње, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је оси гу ра ње 
(члан 10.). За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на о Аген ци ји за оси гу ра-
ње де по зи та („Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08) ни су ме ња не оспо ре не 
од ред бе За ко на.

Уста вом је утвр ђе но да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је: по сту-
пак пред др жав ним и дру гим ор га ни ма; је дин стве но тр жи ште, прав ни по-
ло жај при вред них су бје ка та; си стем оба вља ња по је ди них при вред них и 
дру гих де лат но сти; мо не тар ни, бан кар ски и ца рин ски си стем; сво јин ске и 
обли га ци о не од но се и за шти ту свих об ли ка сво ји не и дру ге од но се од ин-
те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју у скла ду са Уста вом (члан 97. тач. 2, 6, 7. и 17.). 
Уста вом је за јем че на при ват на, за дру жна и јав на сво ји на, а утвр ђе но је и да 
се по сто је ћа дру штве на сво ји на пре тва ра у при ват ну сво ји ну под усло ви ма, 
на на чин и у ро ко ви ма пред ви ђе ним за ко ном, као и да се сред ства из јав не 
сво ји не оту ђу ју на на чин и под усло ви ма утвр ђе ним за ко ном (члан 86.).

За ко ном о Аген ци ји за оси гу ра ње де по зи та, чи је су од ред бе пред ло-
гом оспо ре не, осно ва на је Аген ци ја за оси гу ра ње де по зи та, утвр ђе но да 
Аген ци ја има ста тус јав не аген ци је и од ре ђе ни су по сло ви ко је Аген ци ја 
оба вља. За ко ном о јав ним аген ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 18/05 
и 81/05), ко јим је уре ђен прав ни по ло жај јав них аген ци ја, про пи са но да је 
јав на аген ци ја ор га ни за ци ја ко ја се осни ва за раз вој не, струч не или ре гу-
ла тор не по сло ве од оп штег ин те ре са (члан 1. став 1.) и да се јав на аген ци ја 
осни ва ако раз вој ни, струч ни и ре гу ла тор ни по сло ви не зах те ва ју ста лан и 
не по сре дан по ли тич ки над зор и ако јав на аген ци ја мо же бо ље и де ло твор-
ни је да их вр ши не го ор ган др жав не упра ве (члан 2. став 1.). Устав ни суд 
је кон ста то вао и да су прав ни по ло жај ба на ка и дру шта ва за оси гу ра ње, 
ли кви да ци ја и сте чај ових при вред них су бје ка та, те по сту пак при ва ти за-
ци је дру шта ва за оси гу ра ње уре ђе ни по себ ним за ко ни ма и да се за кон ко-
јим је уре ђен по сту пак при ва ти за ци је дру штве ног и др жав ног ка пи та ла у 
дру гим при вред ним су бјек ти ма при ме њу ју на дру штва за оси гу ра ње са мо 
у де лу у ко ме ти од но си по себ ним за ко ном ни су друк чи је уре ђе ни.

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да је про пи си ва ње да 
Аген ци ја за оси гу ра ње де по зи та оба вља функ ци ју сте чај ног и ли кви да-
ци о ног управ ни ка у бан ка ма и дру штви ма за оси гу ра ње, да уче ству је у 
упра вља њу бан ка ма чи ји је ак ци о нар Ре пу бли ка Ср би ја, те да ор га ни зу је 
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и спро во ди по сту пак про да је ак ци ја тих ба на ка, ка ко је то про пи са но 
оспо ре ном од ред бом чла на 3. став 2. За ко на, пи та ње це лис ход но сти, од-
но сно од го ва ра ју ће за ко но дав не по ли ти ке у окви ру Уста вом утвр ђе ног 
овла шће ња за ко но дав ца да уре ђу је прав ни по ло жај при вред них су бје ка та, 
си стем оба вља ња по је ди них при вред них де лат но сти, ли кви да ци ју и сте-
чај и бан кар ски си стем, као и устав ног овла шће ња за ко но дав ца да уре-
ђу је на чин упра вља ња, од но сно рас по ла га ња сред стви ма (ак ци ја ма) ко је 
др жа ва има у бан ка ма чи ји је ак ци о нар. Та ко ђе, од ред бе чла на 86. ст. 2. и 
3. Уста ва ко ји ма је утвр ђе но да се по сто је ћа дру штве на сво ји на пре тва ра у 
при ват ну сво ји ну под усло ви ма, на на чин и у ро ко ви ма пред ви ђе ним за-
ко ном и да се сред ства из јав не сво ји не оту ђу ју на на чин и под усло ви ма 
утвр ђе ним за ко ном, по оце ни Су да, не огра ни ча ва ју за ко но дав ца да по-
сло ве ор га ни за ци је и спро во ђе ња по ступ ка при ва ти за ци је дру штве ног и 
др жав ног ка пи та ла у су бјек ти ма ко ји оба вља ју раз ли чи те при вред не де-
лат но сти по ве ри са мо јед ној аген ци ји, ка ко то сма тра ју пред ла га чи. Сто-
га је од ре ђи ва ње оспо ре ном од ред бом За ко на да Аген ци ја за оси гу ра ње 
де по зи та спро во ди по сту пак при ва ти за ци је у дру штви ма за оси гу ра ње, 
чи ји су прав ни по ло жај, усло ви оба вља ња де лат но сти и по сту пак при ва-
ти за ци је дру штве ног и др жав ног ка пи та ла уре ђе ни по себ ним за ко ном, по 
оце ни Су да, пи та ње це лис ход но сти, од но сно од го ва ра ју ће за ко но дав не 
по ли ти ке да се ови по сло ви по ве ре по себ ној Аген ци ји ко ја је и осно ва на 
за оба вља ње струч них по сло ва од оп штег ин те ре са у де лат но сти ко ју оба-
вља ју су бјек ти чи ји се ка пи тал при ва ти зу је.

Оспо ре не од ред бе чл. 6. и 10. За ко на пред ста вља ју нор ме упу ћу ју ћег 
ка рак те ра, ко ји ма се од ре ђу је у скла ду са ко јим про пи си ма Аген ци ја за 
оси гу ра ње де по зи та оба вља по сло ве утвр ђе не оспо ре ном од ред бом чла на 
3. став 2. За ко на. Пред ла га чи ни су оспо ри ли за кон ко јим се уре ђу ју сте чај 
и ли кви да ци ја ба на ка и дру шта ва за оси гу ра ње, на чи ју при ме ну упу ћу је 
оспо ре ни члан 6. овог за ко на, а по ву кли су пред лог за оце ну устав но сти 
За ко на о оси гу ра њу ко јим је уре ђен по сту пак при ва ти за ци је дру штве ног 
ка пи та ла и по сту пак про да је др жав ног ка пи та ла у дру штви ма за оси гу ра-
ње, на чи ју при ме ну упу ћу је оспо ре ни члан 10. За ко на. По ла зе ћи од оце не 
да је оспо ре на од ред ба чла на 3. став. 2. За ко на о Аген ци ји за оси гу ра ње де-
по зи та ко јом су од ре ђе ни по сло ви Аген ци је са гла сна са Уста вом, Устав ни 
суд је за у зео ста но ви ште да су и оспо ре ним од ред ба ма чл. 6. и 10. За ко на, 
ко је упу ћу ју да Аген ци ја на ве де не по сло ве оба вља у скла ду са од го ва ра ју-
ћим за ко ни ма, уре ђе ни од но си у окви ру устав ног овла шће ња за ко но дав ца 
ко јим је утвр ђе но да се прав ни по ло жај, сте чај и ли кви да ци ју дру шта ва за 
оси гу ра ње, као и по сту пак при ва ти за ци је дру штве ног и др жав ног ка пи-
та ла у тим дру штви ма уре ђу је за ко ном.

С об зи ром на то да је Устав ни суд оце нио да оспо ре не од ред бе чла на 
3. став 2. и чл. 6. и 10. За ко на ни су не са гла сне са Уста вом, то је под не ти 
пред лог у овом де лу од би јен као нео сно ван.

У од но су на зах тев пред ла га ча ко јим је тра же на оце на ме ђу соб не са-
гла сно сти оспо ре них од ре да ба За ко на о Аген ци ји за оси гу ра ње де по зи та 
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са За ко ном о пред у зе ћи ма и За ко ном о при ва ти за ци ји, Устав ни суд је оце-
нио да на осно ву Уста ва од 1990. го ди не у од но су на ко ји је по кре нут по-
сту пак оце не устав но сти, као и на осно ву чла на 167. Уста ва од 2006. го ди-
не, у од но су на ко ји је из вр ше на оце на устав но сти оспо ре ног За ко на, ни је 
био, од но сно ни је над ле жан да оце њу је ме ђу соб ну са гла сност за ко на, као 
ака та исте прав не сна ге, те је пред лог у овом де лу од ба цио, са гла сно од-
ред би чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду.

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. 
тач ка 14) За ко на о Устав ном су ду, чла на 82. став 1. тач ка 1.) и чла на 84. 
По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 
27/08), до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ- 360/2005 од 5. мар та 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 36/09)

За кон о пред у зе ћи ма
(„Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 и 36/02)

– чл. 398а и 400а и члан 421а

Оспо ре ним од ред ба ма уре ђе ни су усло ви и по сту пак пре тва ра ња 
по сто је ће дру штве не у при ват ну сво ји ну, са гла сно овла шће њу за ко но-
дав ца утвр ђе ном од ред бом чла на 86. став 2. Уста ва али из о ста вља ње за-
кон ског уре ђи ва ња ро ка до ко га ће се окон ча ти по сту пак при ва ти за ци је 
дру штве ног ка пи та ла, су прот но устав ном на ло гу за ње го во уре ђи ва ње, 
зна чи да ље за др жа ва ње овог сво јин ског об ли ка на нео д ре ђе но вре ме, 
чи ме се, по оце ни Су да, у прав ном по рет ку, про ду жа ва ста ње ко је ни је у 
са гла сно сти са Уста вом.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Од би ја ју се пред ло зи за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чла на 
400а став 1. и чла на 421а За ко на о пред у зе ћи ма („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 
29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 и 36/02).

2. Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти од ре да ба чл. 398а и 400а За ко на из тач ке 1.

3. Од ба цу је се зах тев за оце ну са гла сно сти од ре да ба чла на 398а За ко-
на из тач ке 1. са чла ном 11. Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и 
Цр на Го ра.

4. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву од из вр ше ња ре ше ња Вла де о име но-
ва њу пред став ни ка дру штве ног ка пи та ла у Скуп шти ни и Управ ном од бо-
ру По љо при вред но-ин ду стриј ског ком би на та „Зе мун“ број 119–5553/2005, 
ко ја су об ја вље на у „Слу жбе ном гла сни ку РС“, бр. 77/05 и 83/05.
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О б р а з л о ж е њ е
Суд Ср би је и Цр не Го ре, на осно ву чла на 12. став 2. За ко на за спро во-

ђе ње Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра („Слу жбе ни 
лист СЦГ“, број 1/03), усту пио је Устав ном су ду Ре пу бли ке Ср би је зах тев 
Клу ба пен зи о ни са них рад ни ка „Руд на па“ из Бе о гра да за оце ну са гла сно-
сти од ре да ба чл. 13. и 14. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пред у-
зе ћи ма („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 36/02) са од ред ба ма чл. 74. и 75. Уста ва 
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, ко ји је у овом Су ду фор ми ран као пред мет 
IУ-119/05. За кључ ком Су да од 25. сеп тем бра 2008. го ди не са овим пред ме-
том спо је ни су пред ме ти IУ-393/05 и IУ-112/06.

У пред ме ту IУ-393/05 под нет је пред лог за оце ну устав но сти од ред бе 
чла на 456. За ко на о при вред ним дру штви ма и од ре да ба чла на 398а став 
1, чла на 400а став 1. и чла на 421а За ко на о пред у зе ћи ма („Слу жбе ни лист 
СРЈ“, бр. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 и 36/02). Пред ла га чи сма тра-
ју да оспо ре не од ред бе За ко на о пред у зе ћи ма ни су са гла сне са од ред ба ма 
чл. 55. до 57. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, јер „ус по ста вља-
ју си стем над зо ра и упра вља ња пре ма дру штве ној сво ји ни ко ји се не ус-
по ста вља и пре ма при ват ној сво ји ни и дру гим об ли ци ма сво ји не“. Пред-
ла га чи су под не ли зах тев да Устав ни суд об у ста ви од из вр ше ња ре ше ња 
Вла де о име но ва њу пред став ни ка дру штве ног ка пи та ла у Скуп шти ни и 
Управ ном од бо ру По љо при вред но-ин ду стриј ског ком би на та „Зе мун“ број 
119–5553/2005, ко ја су об ја вље на у „Слу жбе ном гла сни ку РС“, бр. 77/05 
и 83/05. Са овим пред ме том спо је ни су и пред ло зи „Цр вен ке“, Фа бри ке 
ше ће ра из Цр вен ке, за оце ну устав но сти од ре да ба чл. 398а, 400а став 1. 
и 421а став 1. За ко на о пред у зе ћи ма, ко је је Суд Ср би је и Цр не Го ре, на 
осно ву чла на 12. став 2. За ко на за спро во ђе ње Устав не по ве ље др жав не 
за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра, усту пио Устав ном су ду Ре пу бли ке Ср би је. 
Овај пред ла гач сма тра да су оспо ре не од ред бе За ко на о пред у зе ћи ма су-
прот не од ред ба ма чла на 13. став 2, чла на 26. став 1, чла на 69. став 2, чла на 
74. став 2. и чла на 75. Уста ва Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, као и од ред-
би чла на 56. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не. Ово из раз-
ло га што се пред у зе ћа ко ја по слу ју ве ћин ским дру штве ним ка пи та лом до-
во де у не рав но пра ван по ло жај у од но су на дру ге при вред не су бјек те ко ји 
по слу ју сред стви ма у дру гим об ли ци ма сво ји не, као и што се оспо ре ним 
од ред ба ма За ко на, су прот но Уста ву, огра ни ча ва рас по ла га ње сред стви ма 
ко ји ма ова пред у зе ћа по слу ју. Са ве зни устав ни суд је од ба цио зах тев овог 
пред ла га ча за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та или рад њи пред у зе-
тих на осно ву чла на 400а став 1. За ко на о пред у зе ћи ма. На ве де не пред ло-
ге за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 400а став 1. и чла на 421а За ко на о 
пред у зе ћи ма Устав ни суд је 3. мар та 2006. го ди не до ста вио на од го вор На-
род ној скуп шти ни, ко ји у оста вље ном ро ку од 60 да на, а ни ка сни је, ни је 
до би јен. Устав ни суд је кон ста то вао и да је у пред ме ту IУ-295/03 оце њи вао 
са гла сност од ре да ба чла на 398а За ко на о пред у зе ћи ма са Уста вом од 1990. 
го ди не и од био пред ло ге ових пред ла га ча да се утвр ди да на ве де ни члан 
За ко на о пред у зе ћи ма ни је у са гла сно сти са Уста вом.
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У пред ме ту IУ-112/06 под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од-
ре да ба чла на 456. За ко на о при вред ним дру штви ма („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 125/04) и чла на 398а За ко на о пред у зе ћи ма. Под но си лац ини ци-
ја ти ве сма тра да је оспо ре ни члан 398а За ко на о пред у зе ћи ма у су прот-
но сти са од ред ба ма чла на 55. став 1, чла на 56. ст. 1. и 2. и чла на 57. став 1. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, из раз ло га што дру штве ну сво-
ји ну, од но сно пред у зе ћа ко ја по слу ју сред стви ма у дру штве ној сво ји ни, 
до во ди у не рав но пра ван, од но сно раз ли чит по ло жај. Под но си лац ини ци-
ја ти ве сма тра да је оспо ре ни члан За ко на у су прот но сти и са чла ном 11. 
Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра.

Зах те ви за оце ну устав но сти од ред бе чла на 456. За ко на о при вред ним 
дру штви ма, са др жа ни у на ве де ним пред ло зи ма и ини ци ја ти ва ма, спо је ни 
су са пред ме том ко ји се у Устав ном су ду во ди под бро јем IУ-292/05.

Од ред бом чла на 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом 
за по че ти пре да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма 
овог за ко на. По сту пак је, са гла сно на ве де ној од ред би За ко на о Устав ном 
су ду, на ста вљен у скла ду са тим за ко ном.

Устав ни суд је кон ста то вао да је Устав Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, 
у од но су на ко ји је тра же на оце на устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на 
о пред у зе ћи ма, пре стао да ва жи да ном сту па ња на сна гу Устав не по ве ље 
др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра („Слу жбе ни лист СЦГ“; број 1/03), 
као и да је Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, у од но су на ко ји се 
оце њи ва ла устав ност са ве зних за ко на ко ји су на осно ву чла на 64. став 2. 
Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра на ста ви ли да се 
при ме њу ју као ре пу блич ки за ко ни и у од но су на ко ји је по је ди ним пред-
ло зи ма и ини ци ја ти вом тра же на оце на устав но сти, пре стао да ва жи да-
ном сту па ња на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не.

За кон о пред у зе ћи ма („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 29/96, 33/96, 29/97, 
59/98, 74/99, 9/01 и 36/02), чи је су од ред бе чл. 398а, 400а и 421а оспо ре-
не под не тим пред ло зи ма и ини ци ја ти ва ма, пре стао је да ва жи да ном сту-
па ња на сна гу За ко на о при вред ним дру штви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 125/04), осим од ре да ба чл. 392. до 399. и чл. 400а, 400б, 400в и 421а, 
ко је на осно ву чла на 456. За ко на о при вред ним дру штви ма оста ју на сна-
зи до ис те ка ро ко ва за при ва ти за ци ју утвр ђе них за ко ном ко јим се уре ђу је 
при ва ти за ци ја. У ве зи са на ве де ном од ред бом чла на 456. За ко на, пре ма 
ко јој се „оста ја ње на сна зи“ оспо ре них од ре да ба За ко на о пред у зе ћи ма ве-
зу је за „ис тек ро ко ва за при ва ти за ци ју утвр ђе них за ко ном ко јим се уре ђу-
је при ва ти за ци ја“, Устав ни суд је утвр дио да је чла ном 14. За ко на о при ва-
ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 38/01 и 18/03), ко ји је био на сна зи 
у вре ме сту па ња на сна гу За ко на о при вред ним дру штви ма, би ло про пи-
са но да се при ва ти за ци ја дру штве ног ка пи та ла спро во ди нај ка сни је у ро-
ку од че ти ри го ди не од да на сту па ња на сна гу тог за ко на и да је ова од-
ред ба из ме ње на За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на о при ва ти за ци ји 
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(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 123/07). По ла зе ћи од то га да је из ме ње ном 
од ред бом чла на 14. За ко на о при ва ти за ци ји, ко ји је на сна зи, про пи са но 
да се за при ва ти за ци ју не при ва ти зо ва ног дру штве ног ка пи та ла јав ни по-
зив за уче шће на јав ном тен де ру, од но сно јав ној аук ци ји, мо ра об ја ви ти 
нај ка сни је до 31. де цем бра 2008. го ди не (став 1.) и да ако се јав ни по зив не 
об ја ви у ро ку из ста ва 1. овог чла на Аген ци ја до но си ре ше ње о по кре та-
њу при нуд не ли кви да ци је су бјек та при ва ти за ци је (став 2.), Устав ни суд је 
оце нио да ис тек ро ка од ре ђе ног овом од ред бом За ко на о при ва ти за ци ји 
не зна чи пре ста нак ва же ња од ре да ба За ко на о пред у зе ћи ма ко је су на ве-
де не у чла ну 456. За ко на о при вред ним дру штви ма. Ово из раз ло га што 
об ја вљи ва ње по зи ва за уче шће на јав ном тен де ру, од но сно јав ној аук ци ји, 
пре ма За ко ну о при ва ти за ци ји пред ста вља са мо јед ну од фа за тог по ступ-
ка, а су бјект при ва ти за ци је чи ји се ка пи тал, од но сно имо ви на при ва ти-
зу је на ста вља да по слу је дру штве ним ка пи та лом до за кљу че ња уго во ра о 
про да ји. Та ко ђе, Устав ни суд је утвр дио да За ко ном о при ва ти за ци ји, ко ји 
је на сна зи, ни је од ре ђен рок до ко га ће се спро ве сти по сту пак при ва ти за-
ци је дру штве ног ка пи та ла. С об зи ром на то да су оспо ре не од ред бе За ко на 
о пред у зе ћи ма, по оце ни Су да, на сна зи, да је ис те као Устав ним за ко ном 
за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
98/06) утвр ђе ни рок за ускла ђи ва ње ра ни је до не тих за ко на, што укљу чу је 
и са ве зне за ко не ко ји су се при ме њи ва ли као ре пу блич ки, са Уста вом Ре-
пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не, оце на устав но сти из вр ше на је у од но су 
на Устав ко ји је на сна зи.

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 398а За ко на о пред у зе ћи ма („Слу жбе ни 
лист СРЈ“, бр. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 и 36/02) про пи са но је 
да пред у зе ће ко је по слу је ве ћин ским дру штве ним ка пи та лом не мо же, без 
прет ход не са гла сно сти аген ци је ре пу бли ке чла ни це над ле жне за по сло ве 
при ва ти за ци је до но си ти од лу ке о: сма ње њу или по ве ћа њу ка пи та ла, ре ор-
га ни за ци ји или ре струк ту ри ра њу, ин ве сти ци о ном ула га њу, про да ји де ла 
имо ви не, оп те ре ћи ва њу имо ви не за ла га њем ства ри или ус по ста вља њем 
хи по те ке, ду го роч ном за ку пу, по рав на њу са по ве ри о ци ма, узи ма њу или 
одо бра ва њу кре ди та или из да ва њу га ран ци ја, ван то ка ре дов ног по сло-
ва ња (став 1.), као и да ће од лу ке до не те су прот но од ред би ста ва 1. овог 
чла на по ни шти ти аген ци ја ре пу бли ке чла ни це над ле жна за по сло ве при-
ва ти за ци је (став 2.). Пре ма оспо ре ним од ред ба ма чла на 400а За ко на, у 
пред у зе ћу ко је по слу је дру штве ним или др жав ним ка пи та лом вла да ре пу-
бли ке чла ни це име ну је пред став ни ке дру штве ног или др жав ног ка пи та ла 
у скуп шти ни и управ ном од бо ру од ли ца из пред у зе ћа или из ван пред у зе-
ћа, кад ор ган над ле жан за спро во ђе ње по ступ ка при ва ти за ци је утвр ди да 
је ор ган пред у зе ћа до нео од лу ку ко јом се спре ча ва или оте жа ва спро во ђе-
ње по ступ ка при ва ти за ци је, као и кад овај ор ган про пу сти да до не се од-
лу ку, за кљу чи уго вор или пре ду зме дру ге ме ре у по ступ ку при ва ти за ци је 
(став 1.); од лу ка ко јом се спре ча ва или оте жа ва по сту пак при ва ти за ци је 
ни шта ва је (став 2.); у пред у зе ћу ко је по слу је дру штве ним ка пи та лом, дру-
штве ни ка пи тал ис ка зу је се у ак ци ја ма или уде ли ма од ре ђе не но ми нал не 
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вред но сти ко ји не ма ју ста тус соп стве них ак ци ја, од но сно уде ла у сми слу 
овог за ко на (став 3.). Оспо ре ним од ред ба ма чла на 421а За ко на про пи са но 
је да се од лу ке о ста ту сним про ме на ма и про ме на ма об ли ка пред у зе ћа ко је 
по слу је ве ћин ским дру штве ним ка пи та лом не мо гу до но си ти без прет ход-
не са гла сно сти вла де ре пу бли ке чла ни це (став 1.), као и да су од лу ке до не-
те су прот но од ред би ста ва 1. овог чла на ни шта ве (став 2.).

Од ред ба ма чла на 86. Уста ва јем че се при ват на, за дру жна и јав на сво-
ји на, утвр ђу је се да је јав на сво ји на др жав на сво ји на, сво ји на ауто ном не 
по кра ји не и сво ји на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и да сви об ли ци сво-
ји не има ју јед на ку прав ну за шти ту (став 1.), утвр ђу је се да се по сто је ћа 
дру штве на сво ји на пре тва ра у при ват ну сво ји ну под усло ви ма, на на чин 
и у ро ко ви ма пред ви ђе ним за ко ном (став 2.), као и да се сред ства из јав-
не сво ји не оту ђу ју на на чин и под усло ви ма утвр ђе ним за ко ном (став 3.). 
Пре ма од ред ба ма чла на 97. Уста ва, Ре пу бли ка Ср би ја, по ред оста лог, уре-
ђу је и обез бе ђу је сво јин ске и обли га ци о не од но се и за шти ту свих об ли ка 
сво ји не (тач ка 7.), дру ге еко ном ске и со ци јал не од но се од оп штег ин те ре-
са (тач ка 8.), као и дру ге од но се од ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју, у скла ду 
са Уста вом (тач ка 17.).

Из на ве де них од ре да ба Уста ва, по оце ни Су да, про из ла зи да Устав не 
по зна је дру штве ну сво ји ну као по се бан сво јин ски об лик и да се на сред-
ства, од но сно су бјек те ко ји по слу ју ка пи та лом у дру штве ној сво ји ни, као 
пре ла зним сво јин ским об ли ком, не од но се јем ства ко ја су Уста вом утвр-
ђе на за дру ге об ли ке сво ји не. Сто га је за оце ну са гла сно сти оспо ре них 
од ре да ба За ко на о пред у зе ћи ма са Уста вом, по схва та њу Су да, од зна ча ја 
је ди но од ред ба чла на 86. став 2. Уста ва, ко јом је утвр ђе но да се по сто је-
ћа дру штве на сво ји на пре тва ра у при ват ну сво ји ну под усло ви ма, на на-
чин и у ро ко ви ма пред ви ђе ним за ко ном. С об зи ром на то да су оспо ре-
ним од ред ба ма За ко на о пред у зе ћи ма про пи са на овла шће ња Аген ци је за 
при ва ти за ци ју у по ступ ку до но ше ња од го ва ра ју ћих од лу ка у пред у зе ћи ма 
ко ја по слу ју ве ћин ским дру штве ним ка пи та лом ко ји је у по ступ ку при-
ва ти за ци је, као и овла шће ње Вла де да име ну је пред став ни ке дру штве ног 
ка пи та ла у скуп шти ни и управ ном од бо ру пред у зе ћа кад над ле жни ор-
ган утвр ди да је пред у зе ће до не ло од лу ку ко јом се спре ча ва или оте жа ва 
по сту пак при ва ти за ци је, Устав ни суд је оце нио да су оспо ре ним од ред ба-
ма уре ђе ни усло ви и по сту пак пре тва ра ња по сто је ће дру штве не сво ји не 
у при ват ну сво ји ну, од но сно пи та ња ко ја се на осно ву на ве де не од ред бе 
Уста ва уре ђу ју за ко ном. Сто га су оспо ре не од ред бе За ко на о пред у зе ћи ма, 
по оце ни Су да, са гла сне са Уста вом.

Ме ђу тим, Устав ни суд је, у по ступ ку оце не устав но сти оспо ре них од-
ре да ба За ко на о пред у зе ћи ма, оце нио да из од ред бе чла на 86. став 2. Уста-
ва сле ди из ри чи та оба ве за за ко но дав ца да од ре ди и рок у ко ме ће се спро-
ве сти по сту пак пре тва ра ња дру штве не сво ји не у при ват ну. С об зи ром на 
то да је ва же ћом од ред бом чла на 14. став 1. За ко на о при ва ти за ци ји из ме-
ње на ра ни ја од ред ба чла на 14. тог За ко на ко јом је био утвр ђен крај њи рок 
за спро во ђе ње по ступ ка при ва ти за ци је дру штве ног ка пи та ла, та ко што 
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је про пи сан са мо рок за об ја вљи ва ње јав ног по зи ва за уче шће на јав ном 
тен де ру, од но сно јав ној аук ци ји, Устав ни суд је оце нио да из о ста вља ње 
за кон ског уре ђи ва ња ро ка до ко га ће се окон ча ти по сту пак при ва ти за ци-
је дру штве ног ка пи та ла, су прот но устав ном на ло гу за ње го во уре ђи ва ње, 
зна чи да ље за др жа ва ње, на нео д ре ђе но вре ме, овог сво јин ског об ли ка, чи-
ме се, по оце ни Су да, у прав ном по рет ку, без од го ва ра ју ћег устав ног осно-
ва, про ду жа ва ста ње ко је ни је у са гла сно сти са Уста вом.

Та ко ђе, Устав ни суд је утвр дио и да је За ко ном о при ва ти за ци ји уре-
ђен по сту пак при ва ти за ци је, по ред дру штве ног и др жав ног ка пи та ла (чл. 
1. и 3.), и да је За ко ном о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 53/05, 54/96, 32/97 и 101/05), ко ји је до нет на осно-
ву ра ни је ва же ћег Уста ва, про пи са но да се сред стви ма у др жав ној сво ји ни 
сма тра ју и сред ства ор га на и ор га ни за ци ја је ди ни ца те ри то ри јал не ауто-
но ми је и ло кал не са мо у пра ве (члан 1. тач ка 2) под тач ка (2)) и сред ства 
јав них пред у зе ћа, уста но ва и дру гих ор га ни за ци ја чи ји је осни вач те ри то-
ри јал на ауто но ми ја и ло кал на са мо у пра ва (члан 1. тач ка 2) под тач ка (3)). 
Ме ђу тим, Устав од 2006. го ди не др жав ну сво ји ну од ре ђу је као сво ји ну 
Ре пу бли ке Ср би је и по ред др жав не уво ди и јем чи и два но ва сво јин ска 
об ли ка јав не сво ји не – сво ји ну ауто ном не по кра ји не и сво ји ну је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве (члан 86. став 1.), утвр ђу је да се сред ства из јав не сво-
ји не оту ђу ју на на чин и под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном (члан 86. став 
3.) и да се имо ви на ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве, на чин ње ног ко ри шће ња и рас по ла га ња уре ђу ју за ко ном (члан 87. став 
3, члан 185. став 5. и 190. став 4.).

По ла зе ћи од на ве де ног, као и чи ње ни це да је ис те као рок утвр ђен 
Устав ним за ко ном за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је за ускла ђи ва-
ње ра ни је до не тих за ко на са Уста вом од 2006. го ди не, Устав ни суд је за-
кљу чио да, на осно ву од ред бе чла на 105. За ко на о Устав ном су ду, оба ве сти 
На род ну скуп шти ну о уоче ним про бле ми ма у оства ри ва њу устав но сти и 
за ко ни то сти у при ме ни оспо ре них од ре да ба За ко на о пред у зе ћи ма, као и 
по је ди них од ре да ба За ко на о при ва ти за ци ји и За ко на о сред стви ма у сво-
ји ни Ре пу бли ке Ср би је.

У ве зи са зах те вом за оце ну са гла сно сти од ре да ба чла на 398а За ко на 
о пред у зе ћи ма са чла ном 11. Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја 
и Цр на Го ра, Устав ни суд је оце нио да ни по ра ни је ва же ћем Уста ву Ре-
пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, као ни на осно ву чла на 167. Уста ва ко ји 
је на сна зи, ни је над ле жан да оце њу је са гла сност ре пу блич ких за ко на са 
ак ти ма др жав не за јед ни це, ко ји су у ме ђу вре ме ну пре ста ли да ва же, те је 
зах тев у овом де лу од ба цио, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 1) За-
ко на о Устав ном су ду.

С об зи ром на то да се у овом пред ме ту пред ла же до но ше ње ко нач не 
од лу ке, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 56. став 3. За ко на о Устав-
ном су ду, од ба цио зах тев за об у ста ву из вр ше ња ре ше ња Вла де о име но ва-
њу пред став ни ка дру штве ног ка пи та ла у Скуп шти ни и Управ ном од бо ру 
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По љо при вред но-ин ду стриј ског ком би на та „Зе мун“ број 119–5553/2005, 
ко ја су об ја вље на у „Слу жбе ном гла сни ку РС“, бр. 77/05 и 83/05.

На осно ву из ло же ног, као и од ре да ба чла на 45. тач ка 14) и чла на 46. 
тач ка 5) За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног 
су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је до нео Од-
лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-119/2005 од 19. мар та 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 37/09)

За кон о при вред ним дру штви ма
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04)

– члан 193. став 2, члан 255. став 1, чл. 447, 448. и 456.

Оспо ре на од ред ба чла на 193. За ко на је супсидијaрног ка рак те ра, јер 
од ре ђу је прав ну фор му ак ци о нар ског дру штва уко ли ко је осни вач прет-
ход но не од ре ди осни вач ким ак том, те се њо ме не огра ни ча ва ово пра во 
осни ва ча, од но сно Уста вом за јем че на са мо стал ност при вред них су бје ка та.

Пра во на бес плат не ак ци је, од но сно пра во на од ре ђи ва ње да на ко ји 
је ме ро да ван за од ре ђи ва ње ли ца ко ја има ју пра во на бес плат не ак ци-
је, утвр ђе но као пра во ак ци о на ра дру штва – вла сни ка ак ци ја, са гла сно 
је За ко ном утвр ђе ној прав ној при ро ди ак ци о нар ског дру штва као дру-
штва ка пи та ла.

За шти та пра ва ма њин ских и ве ћин ских ак ци о на ра, на на чин пред-
ви ђен оспо ре ним од ред ба ма чла на 447. За ко на, уре ђе на је са гла сно 
Уста ву и пра ви ма за јем че ним чла ном 1. Про то ко ла 1. уз Европ ску кон-
вен ци ју за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, јер пра во на 
ди ви ден ду, као имо вин ско пра во ко је ак ци ја да је, пред ста вља пра во на 
бу ду ћи не из ве стан при ход чи је се оства ре ње и ви си на не мо гу уна пред 
од ре ди ти, те ово пра во, до ње го вог утвр ђи ва ња, не ма зна че ње имо вин-
ског пра ва на ко је се од но се од ред бе чла на 58. Уста ва, ко ји ма се јем чи 
пра во сво ји не.

Оба ве за ве ћин ског ак ци о на ра ко ји стек не 95% ак ци ја дру гог дру-
штва да от ку пи ак ци је пре о ста лих ак ци о на ра, на њи хов зах тев, по це ни 
по след ње от ку пље не ак ци је утвр ђе на је са гла сно устав ном овла шће њу 
за ко но дав ца.

Оспо ре на од ред ба чла на 456. За ко на, ко ја про пи су је пре ста нак ва-
же ња За ко на о пред у зе ћи ма, осим од ре да ба чл. 398а, 400а и 421а тог за-
ко на ко је оста ју на сна зи до ис те ка ро ко ва за при ва ти за ци ју утвр ђе них 
по себ ним за ко ном, ни је не са гла сна са Уста вом, јер су тим од ред ба ма 
За ко на о пред у зе ћи ма уре ђе ни од но си у скла ду са од ред бом чла на 86. 
став 2. Уста ва, пре ма ко јој се по сто је ћа дру штве на сво ји на пре тва ра у 
при ват ну под усло ви ма, на на чин и у ро ко ви ма утвр ђе ним за ко ном, о 
че му је Устав ни суд из нео став у сво јој од лу ци IУ-119/2005 од 19. мар та 
2009. го ди не.
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Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Од би ја ју се пред ло зи за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чла-
на 193. став 2. и чла на 456. За ко на о при вред ним дру штви ма („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 125/04).

2. Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти од ре да ба чла на 255. став 1, чл. 447, 448. и 456. За ко на из 
тач ке 1. и за оце ну са гла сно сти од ре да ба чла на 447. За ко на из тач ке 1. са 
чла ном 1. Про то ко ла 1. уз Европ ску кон вен ци ју за за шти ту људ ских пра-
ва и основ них сло бо да („Слу жбе ни лист СЦГ – Ме ђу на род ни уго во ри“, 
бр. 9/03 и 5/05).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не ти су пред ло зи и ини ци ја ти ве за оце ну устав но-

сти од ре да ба За ко на о при вред ним дру штви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 125/04) на ве де них у из ре ци. Ини ци ја ти вом је за тра же на и оце на са-
гла сно сти од ре да ба чла на 447. За ко на са чла ном 1. Про то ко ла 1. уз Европ-
ску кон вен ци ју за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да.

Устав ни суд је пред ло ге и ини ци ја ти ве ко ји ма се тра жи ла оце на са-
гла сно сти оспо ре них од ре да ба чла на 193. став 2, чла на 255. став 1, чл. 447, 
448. и 456. За ко на о при вред ним дру штви ма у од но су на Устав од 1990. 
го ди не, за кључ ком од 16. мар та 2006. го ди не до ста вио на од го вор и ми-
шље ње На род ној скуп шти ни, ко ји у оста вље ном ро ку од 30 да на и ка сни-
је, ни је до би јен.

Од ред бом чла на 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти 
до да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

По ла зе ћи од то га да је Устав од 1990. го ди не, у од но су на ко ји је по-
је ди ним пред ло зи ма и ини ци ја ти ва ма зах те ва на оце на устав но сти, пре-
стао да ва жи сту па њем на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не, 
оце на устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на о при вред ним дру штви ма 
из вр ше на је у од но су на Устав Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не, са гла сно 
од ред ба ма чла на 167. Уста ва.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да се људ ска и ма њин ска пра-
ва за јем че на Уста вом не по сред но при ме њу ју (члан 18. став 1.); да се јем чи 
мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них на осно ву 
за ко на, да пра во сво ји не мо же би ти од у зе то или огра ни че но са мо у јав-
ном ин те ре су утвр ђе ном на осно ву за ко на, уз на кна ду ко ја не мо же би-
ти ни жа од тр жи шне, да се за ко ном мо же огра ни чи ти на чин ко ри шће ња 
имо ви не, као и да је од у зи ма ње или огра ни че ње имо ви не ра ди на пла те 
по ре за и дру гих да жби на или ка зни, до зво ље но са мо у скла ду са за ко ном 
(члан 58.); да еко ном ско уре ђе ње у Ре пу бли ци Ср би ји по чи ва на тр жи шној 
при вре ди, отво ре ном и сло бод ном тр жи шту, сло бо ди пред у зет ни штва, 



I. ОДЛУКЕ, РЕШЕЊА И ЗАКЉУЧЦИ УСТАВНОГ СУДА... 33

са мо стал но сти при вред них су бје ка та и рав но прав но сти при ват не и дру-
гих об ли ка сво ји не, да је Ре пу бли ка Ср би ја је дин стве но при вред но под-
руч је са је дин стве ним тр жи штем ро ба ра да и ка пи та ла и услу га (члан 82. 
ст. 1. и 2.); да сви има ју јед нак по ло жај на тр жи шту и да пра ва сте че на ула-
га њем ка пи та ла на осно ву за ко на, не мо гу за ко ном би ти ума ње на (члан 84. 
ст. 1. и 3.); да се јем че при ват на, за дру жна и јав на сво ји на и да сви об ли ци 
сво ји не има ју јед на ку прав ну за шти ту, да се по сто је ћа дру штве на сво ји на 
пре тва ра у при ват ну сво ји ну под усло ви ма, на на чин и у ро ко ви ма пред-
ви ђе ним за ко ном (члан 86. ст. 1. и 2.); да Ре пу бли ка Ср би ја, по ред оста лог, 
уре ђу је и обез бе ђу је прав ни по ло жај при вред них су бје ка та, сво јин ске и 
обли га ци о не од но се и за шти ту свих об ли ка сво ји не и дру ге еко ном ске од-
но се од оп штег ин те ре са (члан 97. тач. 6. до 8.).

Про то ко лом 1. уз Европ ску кон вен ци ју за за шти ту људ ских пра ва и 
основ них сло бо да про пи са но је: да сва ко фи зич ко и прав но ли це има пра во 
на нео ме та но ужи ва ње сво је имо ви не; да ни ко не мо же би ти ли шен сво је 
имо ви не, осим у јав ном ин те ре су и под усло ви ма пред ви ђе ним за ко ном и 
оп штим на че ли ма ме ђу на род ног пра ва и да прет ход не од ред бе ни на ко ји 
на чин не ути чу на пра во др жа ве да при ме њу је за ко не ко је сма тра по треб-
ним да би ре гу ли са ла ко ри шће ње имо ви не у скла ду с оп штим ин те ре си ма 
или да би обез бе ди ла на пла ту по ре за и дру гих да жби на или ка зни (члан 1.).

Од ред ба чла на 193. став 2. За ко на о при вред ним дру штви ма оспо ра ва 
се на во дом да огра ни ча ва Уста вом за јем че ну сло бо ду ор га ни зо ва ња прав-
них ли ца, јер прав не су бјек те ко ји су ак ци је из да ли са мо сво јим осни-
ва чи ма, а не пу тем јав не по ну де, ка ко на во ди пред ла гач, по си ли за ко на 
свр ста ва у отво ре на ак ци о нар ска дру штва. Оспо ре ном од ред бом чла на 
193. став 2. За ко на про пи са но је да ако у осни вач ком ак ту ни је на ве де на 
вр ста ак ци о нар ског дру штва, ак ци о нар ско дру штво је отво ре но. По-
во дом ових на во да пред ла га ча, Устав ни суд је утвр дио да je За ко ном о 
при вред ним дру штви ма про пи са но да је ак ци о нар ско дру штво по себ-
на фор ма при вред них дру шта ва и да се мо же осно ва ти као отво ре но и 
за тво ре но ак ци о нар ско дру штво (члан 2.), да осни вач ки акт ак ци о нар-
ског дру штва са др жи озна че ње да ли је дру штво отво ре но или за тво ре но 
(члан 185.) и да су пред у зе ћа осно ва на у скла ду са ра ни је ва же ћим За ко-
ном о пред у зе ћи ма ду жна да ускла де прав ну фор му са од ред ба ма За ко на 
о при вред ним дру штви ма у ро ку од две го ди не од да на ње го вог сту па-
ња на сна гу (члан 452.). С об зи ром на то да пре ма на ве де ним од ред ба-
ма За ко на прав ну фор му ак ци о нар ског дру штва, од но сно да ли је дру-
штво отво ре но или за тво ре но, од ре ђу је осни вач у осни вач ком ак ту и да 
је оспо ре на од ред ба За ко на суп си ди јер ног ка рак те ра, јер од ре ђу је прав ну 
фор му ак ци о нар ског дру штва ка да је осни вач ни је од ре дио осни вач ким 
ак том, Устав ни суд је оце нио да се оспо ре ном од ред бом За ко на не огра-
ни ча ва пра во осни ва ча да од ре ди прав ну фор му ак ци о нар ског дру штва. 
Сто га су оспо ре ном од ред бом За ко на уре ђе ни од но си у окви ру устав ног 
овла шће ња за ко но дав ца са др жа ног у од ред би чла на 97. тач ка 6. Уста ва 
ко јим је утвр ђе но да се прав ни по ло жај при вред них су бје ка та уре ђу је 
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за ко ном, на на чин ко јим се, по оце ни Су да, не огра ни ча ва Уста вом за јем-
че на са мо стал ност при вред них су бје ка та

Оспо ре ном од ред бом чла на 255. став 1. За ко на про пи са но је да пра во 
на бес плат не ак ци је по осно ву по ве ћа ња основ ног ка пи та ла отво ре ног ак-
ци о нар ског дру штва из сред ста ва рас по ло жи вих за те на ме не има ју ак ци-
о на ри дру штва на дан до но ше ња те од лу ке пре ма еви ден ци ји у Цен трал-
ном ре ги стру хар ти ја од вред но сти, од но сно ак ци о на ри дру штва на дан 
утвр ђен у тој од лу ци, сра змер но њи хо вом уче шћу у по сто је ћем ка пи та лу 
дру штва. Под но си лац ини ци ја ти ве сма тра да оспо ре на од ред ба ни је у са-
гла сно сти са од ред ба ма Уста ва ко ји ма се јем чи сво ји на, јер се пра во на 
бес плат не ак ци је не при зна је ли ци ма ко ја су оту ђи ла ак ци је по ис те ку по-
слов не го ди не, а пре до но ше ња од лу ке о из да ва њу ак ци ја, иако су би ла ак-
ци о на ри на дан 31. де цем бра го ди не у ко јој је оства ре на до бит по осно ву 
ко је се те ак ци је из да ју. Устав ни суд је оце нио да на во ди ини ци ја то ра ни су 
осно ва ни. Оспо ре ном од ред бом За ко на, по оце ни Су да, уре ђе ни су од но-
си са гла сно За ко ном утвр ђе ној прав ној при ро ди ак ци о нар ског дру штва 
као дру штва ка пи та ла, јер је пра во на бес плат не ак ци је, од но сно пра во 
да од ре де дан ко ји је ме ро да ван за од ре ђи ва ње ли ца ко ја има ју пра во на 
бес плат не ак ци је, утвр ђе но као пра во ак ци о на ра дру штва, сра змер но њи-
хо вом уче шћу у по сто је ћем основ ном ка пи та лу дру штва. По ла зе ћи од то-
га да ак ци ја пред ста вља део основ ног ка пи та ла отво ре ног ак ци о нар ског 
дру штва, „сво јин ски од нос“ пре ма дру штву, по оце ни Су да, ус по ста вља се 
по осно ву по се до ва ња ак ци ја дру штва, из че га сле ди да и пра ва ко ја ак ци-
ја да је, у овом слу ча ју пра во на бес плат не ак ци је, од но сно пра во да од ре ди 
дан ко ји је ме ро да ван за од ре ђи ва ње ли ца ко ја има ју пра во на бес плат-
не ак ци је, оства ру је вла сник ак ци је. С об зи ром на то да вла сник ак ци је 
са мо стал но од лу чу је о то ме да ли ће би ти ак ци о нар и оства ри ва ти за ко-
ном и ак ти ма дру штва утвр ђе на пра ва или ће ак ци ју, али и пра ва ко ја се 
по осно ву те ак ци је оства ру ју оту ђи ти, по оце ни Су да, ни су осно ва ни на-
во ди ини ци ја то ра да им се оспо ре ном од ред бом За ко на огра ни ча ва Уста-
вом за јем че но пра во сво ји не.

Оспо ре ном од ред бом чла на 447. утвр ђе но је пра во ве ћин ског ак ци о-
на ра (95% и ви ше ак ци ја) да под усло ви ма про пи са ним тим чла ном За ко на 
от ку пи и ак ци је пре о ста лих не са гла сних ак ци о на ра. Под но си о ци ини ци-
ја ти ве сма тра ју да се ак ци о на ри ма ко ји има ју 5% и ма ње ак ци ја огра ни ча-
ва пра во да рас по ла жу ак ци ја ма чи ји су вла сни ци, као и пра ви ма ко ја те 
ак ци је да ју, су прот но од ред ба ма чла на 58. став 2. Уста ва и чла на 1. Про-
то ко ла 1. уз Европ ску кон вен ци ју за за шти ту људ ских пра ва и основ них 
сло бо да, јер ве ћин ски ак ци о нар, пре ма на ве де ној од ред би, има пра во да 
их от ку пи про тив њи хо ве во ље.

Оце њу ју ћи устав ност оспо ре них од ре да ба чла на 447. За ко на о при-
вред ним дру штви ма, Устав ни суд је утвр дио да је отво ре но ак ци о нар ско 
дру штво, као по себ на прав на фор ма при вред ног дру штва, пре ма За ко ну о 
при вред ним дру штви ма, дру штво ка пи та ла, а не дру штво ли ца, ко је на ста-
је ула га њем ка пи та ла (ак ци о на ра) у дру штво, да је уло же ни ка пи тал, пре ма 
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За ко ну, ка пи тал дру штва и да ак ци о нар од го ва ра за оба ве зе дру штва са мо 
до ви си не уло же ног ка пи та ла. Ак ци о нар по осно ву ак ци је ко ја пред ста вља 
део основ ног ка пи та ла дру штва сти че за ко ном од ре ђе на пра ва ко ја ак ци ја 
да је, као што су пра во на упра вља ње дру штвом, пра во на ди ви ден ду и дру-
га пра ва (члан 208. За ко на), сра змер но ви си ни упла ће ног ка пи та ла.

Пра во на ак ци је и дру га за ко ном од ре ђе на пра ва ко ја ак ци је да ју, по 
оце ни Су да, пред ста вља ју пра ва сте че на по осно ву ула га ња ка пи та ла и 
за јем че на су од ред бом чла на 84. став 3. Уста ва ко јом је утвр ђе но да пра-
ва сте че на ула га њем ка пи та ла на осно ву за ко на, не мо гу за ко ном би ти 
ума ње на. По ла зе ћи од то га да Устав од 1990. го ди не ни је са др жао по себ-
но јем ство пра ва сте че них ула га њем ка пи та ла на осно ву за ко на, по оце ни 
Устав ног су да, јем ство са др жа но у од ред би чла на 84. став 3. Уста ва од но си 
се на она пра ва ко ја су сте че на ула га њем ка пи та ла, у скла ду са за ко ном, до 
да на сту па ња на сна гу Уста ва од 2006. го ди не. С об зи ром на то да је За кон 
о при вред ним дру штви ма до нет пре сту па ња на сна гу Уста ва од 2006. го-
ди не, јем ство са др жа но у на ве де ној од ред би Уста ва, по оце ни Су да, од но-
си се на она пра ва ко ја су ве ћин ски, од но сно ма њин ски ак ци о на ри сте кли 
ула га њем ка пи та ла са гла сно том За ко ну.

По ла зе ћи од то га да ак ци ја пред ста вља део основ ног ка пи та ла отво-
ре ног ак ци о нар ског дру штва, ко ја ње ном вла сни ку да је од ре ђе на пра ва, 
као што су пра во на упра вља ње, ди ви ден ду, као и пра во да је оту ђи, од но-
сно да по том осно ву стек не од го ва ра ју ћу имо ви ну, као и да се оспо ре ном 
од ред бом ак ци ја од у зи ма про тив во ље ње ног има о ца, оце на устав но сти 
оспо ре ног чла на 447. За ко на из вр ше на је и у од но су на од ред бе чла на 58. 
Уста ва и чла на 1. Про то ко ла 1. уз Европ ску кон вен ци ју за за шти ту људ-
ских пра ва и основ них сло бо да ко ји ма се јем чи пра во на мир но ужи ва ње 
имо ви не. Пре ма од ред би чла на 58. став 2. Уста ва, пра во сво ји не мо же би-
ти од у зе то, од но сно огра ни че но са мо у јав ном ин те ре су утвр ђе ном на 
осно ву за ко на, уз на кна ду ко ја не мо же би ти ни жа од тр жи шне. Члан 1. 
Про то ко ла 1. уз Европ ску кон вен ци ју про пи су је да ни ко не мо же би ти ли-
шен сво је имо ви не осим у јав ном ин те ре су и под усло ви ма пред ви ђе ним 
за ко ном и оп штим на че ли ма ме ђу на род ног пра ва. Оце њу ју ћи осно ва-
ност на во да под но си о ца ини ци ја ти ве да за огра ни че ње пра ва рас по ла га-
ња ак ци ја ма не по сто ји јав ни ин те рес, те да им се ово пра во огра ни ча-
ва, од но сно од у зи ма су прот но Уста ву, Устав ни суд је утвр дио да су пра ва 
и оба ве зе ак ци о на ра у отво ре ном ак ци о нар ском дру штву, као За ко ном 
пред ви ђе ној по себ ној прав ној фор ми при вред ног дру штва, по ла зе ћи од 
еко ном ске при ро де тог дру штва као дру штва ка пи та ла, уре ђе на на на чин 
да ак ци о на ри упра вљач ка и имо вин ска пра ва оства ру ју сра змер но уло же-
ном ка пи та лу. Ме ђу тим, по ред од ре да ба ко ји ма су од но си из ме ђу ак ци-
о на ра уре ђе ни по осно ву ви си не уло же ног ка пи та ла, За кон са др жи и од-
ред бе ко ји ма се шти те ма њин ски ак ци о на ри од евен ту ал не зло у по тре бе 
пра ва ве ћи не, утвр ђу ју ћи да од ре ђе на пра ва има сва ки ак ци о нар, од но сно 
ак ци о на ри ко ји рас по ла жу са од ре ђе ним ма њин ским из но сом основ ног 
ка пи та ла дру штва, као што су пра ва: да пред над ле жним су дом по би ја ју 
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од лу ке скуп шти не ак ци о на ра (чл. 302. до 304.); да тра же да над ле жни 
суд на ло жи пре ста нак дру штва; да зах те ва ју да им дру штво пла ти из нос 
јед нак тр жи шној вред но сти ак ци ја ако гла са ју про тив од ре ђе них од лу ка 
дру штва (члан 444.); да зах те ва ју да ак ци о нар ко ји стек не 95% ак ци ја дру-
гог дру штва, по це ни по след ње ак ци је по ко јој је сте као ак ци је, от ку пи и 
пре о ста лих 5% ак ци ја (члан 448.). По ла зе ћи од то га да ве ћин ски ак ци о нар 
ко ји има 95% и ви ше ак ци ја не ма еко ном ски ин те рес да от ку пи пре о ста ле 
ак ци је не са гла сних ак ци о на ра, јер За кон ни је пред ви део да се би ло ко ја 
од лу ка дру штва до но си са гла сно шћу свих ак ци о на ра, оспо ре ном од ред-
бом За ко на, по оце ни Су да, пред ви ђе но је пра во, од но сно мо гућ ност тог 
ак ци о на ра да у слу ча ју евен ту ал не зло у по тре бе за ко ном утвр ђе них пра ва 
ма њин ских ак ци о на ра за шти ти сво ја пра ва при нуд ним от ку пом њи хо вих 
ак ци ја, под усло ви ма про пи са ним За ко ном. Ме ђу тим, оспо ре ном од ред-
бом За ко на ко јом је пред ви ђе но да се ак ци је ма њин ских ак ци о на ра мо-
гу от ку пи ти је ди но по це ни из јав не по ну де, по оце ни Су да, уста но вље на 
је и за шти та ма њин ских ак ци о на ра од оних од лу ка дру штва, од но сно ве-
ћин ског ак ци о на ра ко ји ма би се евен ту ал но ума њи ла вред ност њи хо вих 
ак ци ја, као и пра ва ко ја те ак ци је да ју. У том сми слу, уре ђи ва ње од го ва-
ра ју ће за шти те пра ва ма њин ских ак ци о на ра, али и од го ва ра ју ће за шти те 
ве ћин ских ак ци о на ра, на на чин на ко ји се обез бе ђу је ус по ста вља ње рав-
но те же у оства ри ва њу њи хо вих ме ђу соб но су прот ста вље них ин те ре са и 
обез бе ђу је „оп ти мал но функ ци о ни са ње“ ове за ко ном уста но вље не прав-
не фор ме при вред ног дру штва, по ред оста лог и на на чин пред ви ђен оспо-
ре ним од ред ба ма чла на 447. За ко на, по схва та њу Су да, пред ста вља уре ђи-
ва ње ових од но са, са гла сно Уста ву.

По ла зе ћи од од ред бе чла на 18. став 3. Уста ва пре ма ко јој се од ред бе о 
људ ским и ма њин ским пра ви ма ту ма че у ко рист уна пре ђе ња вред но сти 
де мо крат ског дру штва, са гла сно ва же ћим ме ђу на род ним стан дар ди-
ма људ ских и ма њин ских пра ва, као и прак си ме ђу на род них ин сти ту-
ци ја ко је над зи ру њи хо во спро во ђе ње, Устав ни суд је, оце њу ју ћи устав-
ност оспо ре не од ред бе За ко на, имао у ви ду и прак су Европ ског су да за 
за шти ту људ ских пра ва у при ме ни чла на 1. Про то ко ла 1. уз Европ ску 
кон вен ци ју (нпр. пред став ке бр. 8588/79 и 8589/79). На и ме, по во дом на-
во да ма њин ских ак ци о на ра да им је за ко ном по ко ме сва ка ком па ни-
ја ко ја има ви ше од 90% де о ни ца и пра во гла са у дру гој ком па ни ји има 
пра во да при мо ра пре о ста ли ма њин ски део де о ни ча ра да јој про да ју 
свој део де о ни ца по ис тој це ни ко ја би би ла пла ће на да су ку пље не пу-
тем јав не по ну де по вре ђе но пра во на имо ви ну, Европ ски суд (ра ни је 
Ко ми си ја) је за у зе ла став да ове де о ни це има ју еко ном ску вред ност и да 
сто га пред ста вља ју „имо ви ну“ у зна че њу чла на 1. Пр вог про то ко ла. Ме-
ђу тим, Ко ми си ја је за у зе ла став да при ме на ова квог ре ше ња не пот па-
да под пра ви ло о „ли ше њу имо ви не“, јер се, по ми шље њу Ко ми си је, ово 
пра ви ло од но си на екс про при ја ци ју тј. на по ступ ке ко ји ма др жа ва мо же 
узе ти – или овла сти ти тре ћу стра ну да узме од ре ђе ни део имо ви не у ци-
љу ко ји је од јав ног ин те ре са, те да се не мо же при ме ни ти на за ко не ко ји 
уре ђу ју од но се ме ђу при ват ним ли ци ма. По ми шље њу Ко ми си је, за ко ни 
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о при ват ним од но си ма ме ђу по је дин ци ма ко ји укљу чу ју пра ви ла ко ја од-
ре ђу ју прав не од но се ве за не за имо ви ну и, у не ким слу ча је ви ма, при си-
ља ва ју по је дин ца да пре да сво ји ну дру гом ли цу, као пра ви ла ко ја су нео п-
ход на у де мо крат ском дру штву, не мо гу у прин ци пу би ти у су прот но сти са 
чла ном 1. Пр вог про то ко ла под усло вом да уре ђу ју ћи прав не од но се ме ђу 
по је дин ци ма на имо ви ну, од ре ђе ни за кон не ства ра не јед на кост по ко јој 
би јед но ли це би ло про из вољ но и не пра вед но ли ше но имо ви не у ко рист 
дру гог ли ца. Бу ду ћи да су оспо ре ним чла ном За ко на утвр ђе ни усло ви под 
ко ји ма се мо гу при нуд но от ку пи ти ак ци је не са гла сних ак ци о на ра, та ко 
што је од ре ђе но да то пра во има ак ци о нар ко ји је у по ступ ку пре у зи ма ња 
циљ ног дру штва от ку пио нај ма ње 95% ак ци ја, да то пра во мо же да ко ри-
сти са мо у За ко ном про пи са ном ро ку и да ак ци је мо же да от ку пи са мо под 
усло ви ма из јав не по ну де, од но сно по це ни по ко јој их је от ку пио од оста-
лих ак ци о на ра, као и да је од ред бом чла на 449. За ко на пред ви ђе на суд-
ска за шти та не са гла сних ак ци о на ра, за слу чај ку по ви не њи хо вих ак ци ја 
под усло ви ма ко ји су раз ли чи ти од усло ва из јав не по ну де за пре у зи ма ње, 
Устав ни суд је оце нио да оспо ре ном од ред бом За ко на ни су по вре ђе на пра-
ва за јем че на на ве де ним чла ном 1. Про то ко ла 1. уз Европ ску Кон вен ци ју. 
Та ко ђе, по ла зе ћи од то га да ди ви ден да по ста је утвр ђе но пра во ак ци о на-
ра, од но сно имо вин ско пра во, тек од до но ше ња од лу ке о ње ној ис пла ти 
и да ак ци о нар ко ме она тре ба да бу де ис пла ће на по ста је по ве ри лац дру-
штва за из нос при па да ју ће ди ви ден де од да на до но ше ња те од лу ке (члан 
215. став 4. За ко на), Устав ни суд је оце нио да и пра во на ди ви ден ду не 
пред ста вља за ко ном „га ран то ва но“ имо вин ско пра во, од но сно при ход ак-
ци о на ра. На и ме, оства ре на до бит у по сло ва њу ак ци о нар ског дру штва мо-
же се рас по ре ди ти за ди ви ден де тек на кон по кри ћа гу би та ка пре не се них 
из ра ни јих го ди на и из два ја ња за за кон ске ре зер ве (члан 215. став 3.), а 
скуп шти на ак ци о нар ског дру штва, од но сно ве ћин ски ак ци о нар, мо же од-
лу чи ти и да се основ ни ка пи тал дру штва по ве ћа пре тва ра њем не рас по-
ре ђе не до би ти у основ ни ка пи тал дру штва (члан 254.). Сто га, по оце ни 
Устав ног су да, пра во на ди ви ден ду, као имо вин ско пра во ко је ак ци ја да је, 
не пред ста вља кон крет ну имо вин ску вред ност, ко ја се у тре нут ку при нуд-
ног от ку па ак ци ја, са гла сно оспо ре ном чла ну За ко на, од у зи ма, од но сно 
огра ни ча ва, већ пред ста вља пра во на бу ду ћи не из ве стан при ход чи је се 
оства ре ње и ви си на не мо гу уна пред од ре ди ти. У том сми слу ово пра во, 
до ње го вог утвр ђи ва ња, не ма зна че ње имо вин ског пра ва на ко је се од но се 
од ред бе чла на 58. Уста ва, ко ји ма се јем чи пра во сво ји не, те од ре ђу ју усло-
ви ње ног од у зи ма ња, од но сно огра ни че ња, јер се том од ред бом Уста ва, по 
оце ни Су да, шти те „по сто је ћа“, од но сно утвр ђе на имо вин ска пра ва.

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да су оспо ре ном од ред-
бом чла на 447. За ко на уре ђе ни од но си у окви ру Уста вом утвр ђе ног овла-
шће ња за ко но дав ца да уре ђу је прав ни по ло жај при вред них су бје ка та и 
дру ге еко ном ске од но се од оп штег ин те ре са, на на чин ко јим се не до во-
де у пи та ње Уста вом утвр ђе на јем ства пра ва сво ји не и пра ва сте че них по 
осно ву ула га ња ка пи та ла на осно ву за ко на.
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Од ред бе чла на 448. За ко на о при вред ним дру штви ма, ко ји ма је про пи-
са но да је ак ци о нар ко ји стек не 95% ак ци ја дру гог дру штва оба ве зан да ку-
пи ак ци је пре о ста лих ак ци о на ра на њи хов зах тев, по це ни по след ње ак ци је 
по ко јој је сте као 95% ак ци ја, оспо ра ва ју се из истих раз ло га као и од ред бе 
чла на 447. За ко на. По оце ни Су да, оспо ре ним од ред ба ма За ко на не до во ди 
се у пи та ње огра ни че ње „сво јин ских пра ва“ ма њин ских ак ци о на ра, јер је 
ве ћин ски ак ци о нар, на њи хов зах тев, у оба ве зи да от ку пи пре о ста ле ак ци-
је дру штва. У од но су на про пи са ну оба ве зу ве ћин ског ак ци о на ра да по ну-
ђе не ак ци је от ку пи по це ни по след ње ак ци је по ко јој је сте као 95% ак ци ја, 
Устав ни суд је оце нио да се оба ве за утвр ђу је ве ћин ском ак ци о на ру, од но-
сно при вред ном дру штву и да ово огра ни че ње, под истим усло ви ма, ва жи 
за сва отво ре на ак ци о нар ска дру штва, од но сно да она у на ве де ном сми слу, 
са гла сно Уста ву, има ју јед нак по ло жај на тр жи шту. Сто га су оспо ре ним 
од ред ба ма чла на 448. За ко на о при вред ним дру штви ма уре ђе ни од но си у 
окви ру устав ног овла шће ња за ко но дав ца са др жа ног у од ред ба ма чла на 97. 
тач. 6. и 8. Уста ва ко ји ма је утвр ђе но да се прав ни по ло жај при вред них су-
бје ка та и дру ги еко ном ски од но си од ши рег ин те ре са уре ђу ју за ко ном, ко-
је, по оце ни Су да, са др жи овла шће ње да се, на на чин од ре ђен оспо ре ним 
од ред ба ма За ко на, уре ди и од го ва ра ју ћа за шти та ма њин ских ак ци о на ра.

Члан 456. За ко на о при вред ним дру штви ма оспо рен је из раз ло га што 
„оста вља на сна зи“, од ред бе чл. 398а, 400а и 421а За ко на о пред у зе ћи ма, 
ко је по ми шље њу пред ла га ча и под но си о ца ини ци ја ти ве, ни су у са гла сно-
сти са Уста вом. Устав ни суд је у пред ме ту број IУ-119/05, оце њи вао устав-
ност на ве де них од ре да ба За ко на о пред у зе ћи ма и у Од лу ци од 19. мар та 
2009. го ди не оце нио да су оспо ре ним од ред ба ма уре ђе ни од но си у скла-
ду са од ред бом чла на 86. став 2. Уста ва ко јом је утвр ђе но да се по сто је ћа 
дру штве на сво ји на пре тва ра у при ват ну сво ји ну, под усло ви ма, на на чин 
и у ро ко ви ма пред ви ђе ним за ко ном. По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд 
је оце нио да оспо ре на од ред ба чла на 456. За ко на о при вред ним дру штви-
ма ни је не са гла сна са Уста вом.

Има ју ћи у ви ду из ло же но, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 
45. тач ка 14) и чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По-
слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), 
до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-292/2005 од 25. мар та 2009. го ди не  („Слу жбе ни гла сник РС“, број 47/09)

За кон о за шти ти кон ку рен ци је
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 79/05)

– чл. 1, 2. и 4, члан 7. став 2. тач ка 1), члан 16. став 1. и чл. 23. и 73.

Оспо ре не од ред бе чл. 1, 2. и 4, пре ма са др жи ни и на чи ну уре ђи ва ња 
пред ме та и ци ља за шти те, об ли ка по вре де кон ку рен ци је и кру га ли ца на 
ко је се За кон при ме њу је, у гра ни ца ма су устав ног овла шће ња за ко но дав ца.
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Из у зи ма њем од при ме не За ко на од ре ђе них при вред них су бје ка та 
ко ји оба вља ју де лат но сти од оп штег ин те ре са (утвр ђе не чла ном 2. За ко-
на о јав ним пред у зе ћи ма и оба вља њу де лат но сти од оп штег ин те ре са), 
од но сно ли ца ко ји ма је ак том над ле жног ор га на до де љен фи скал ни мо-
но пол, у слу ча је ви ма ка да би при ме на овог за ко на спре чи ла оба вља ње 
де лат но сти од оп штег ин те ре са, од но сно оба вља ње по ве ре них по сло ва, 
не на ру ша ва се на че ло јед на ког прав ног по ло жа ја при вред них су бје ка та 
на тр жи шту, јер се про пи са ни за кон ски кри те ри ју ми јед на ко од но се на 
све при вред не су бјек те, тј. сва ли ца ко ја оба вља ју при вред ну де лат ност 
у ста ту су прав них ли ца и фи зич ких ли ца – предуз етникa, као и на фи-
зич ка ли ца ко ја у прав ном ли цу уче ству ју у до но ше њу од лу ка.

Про пи си ва ње усло ва под ко ји ма је кон цен тра ци ја до пу ште на, уз по-
себ но одо бре ње над ле жног др жав ног ор га на и за оне при вред не су бјек-
те ко ји за јед нич ки оства ру ју про пи са ни цен зус укуп ног го ди шњег при-
хо да, ни је не са гла сно Уста ву.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Од би ја ју се пред ло зи за утвр ђи ва ње не у став но сти и не при хва та ју 
ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да-
ба чл. 1, 2. и 4, чла на 7. став 2. тач ка 1), чла на 16. став 1, чл. 23. и 73. За ко на 
о за шти ти кон ку рен ци је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 79/05).

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та или 
рад њи пред у зе тих на осно ву За ко на из тач ке 1.

3. Од ба цу ју се пред ло зи и ини ци ја ти ве за оце ну са гла сно сти За ко на 
из тач ке 1. са За ко ном о ре ги стра ци ји при вред них су бје ка та („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 55/04 и 61/05), За ко ном о при ват ним пред у зет ни ци ма 
(„Слу жбе ни гла сник СРС“, бр. 54/89 и 9/90 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
19/91, 46/91, 31/93, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02, 55/04 и 101/05), 
За ко ном о пред у зе ћи ма („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 29/96, 33/96, 29/97, 
59/98, 74/99, 9/01 и 36/02), За ко ном о це на ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 79/05), За ко ном о тр жи шту хар ти ја од вред но сти и дру гим фи нан-
сиј ским ин стру мен ти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 47/06) и За ко ном о 
пре кр ша ји ма („Слу жбе ни гла сник СРС“, број 44/89 и „Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 
44/98, 65/01, 55/04, 101/05 и 116/08).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду су под не ти пред ло зи и ини ци ја ти ве за оце ну устав но-

сти За ко на о за шти ти кон ку рен ци је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 79/05). 
Пред ла га чи и ини ци ја то ри оспо ра ва ју од ред бе чл. 2. и 4. За ко на, на во де ћи 
да фи зич ко ли це, без ре ги стро ва ња и овла шће ња од го ва ра ју ћих др жав них 
ор га на, не мо же би ти прав но ва љан уче сник на тр жи шту, од но сно ле га-
лан уче сник у про ме ту. Да ље на во де да оспо ре ном од ред бом чла на 4. став 
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2. За ко на ни је од ре ђен прав ни ста тус из у зе тих уче сни ка на тр жи шту у од-
но су на оста ле уче сни ке, ни ти је за кон ски пре ци зи ран по јам „де лат но сти 
од оп штег ин те ре са“ у од но су на оста ле „обич не“ де лат но сти, та ко да из-
у зи ма ње јед не ка те го ри је уче сни ка пред ста вља опа сност од ства ра ња мо-
но по ла на тр жи шту, чи ме се по вре ђу ју од ред бе чл. 57. и 64. Уста ва од 1990. 
го ди не. Та ко ђе, на во де да се од ред бом чла на 16. став 1. За ко на по вре ђу ју 
на че ла Уста ва од 1990. го ди не о сло бо ди пред у зет ни штва, са мо стал но сти 
пред у зе ћа, сло бод ном при вре ђи ва њу свим об ли ци ма сво ји не, сло бо ди 
раз ме не ро бе и услу га, као и да не по сто је уче сни ци на тр жи шту ко ји по-
слов не од лу ке у окви ру свог пред у зе ћа до но се са мо стал но и не за ви сно, 
јер та кви уче сни ци „не мо гу чи ни ти део тр жи шног лан ца“. На во де и да се 
од ред бом чла на 7. став 2. тач ка 1) За ко на огра ни ча ва Уста вом за јем че на 
сло бо да пред у зет ни штва и оне мо гу ћа ва пра во са мо стал ном при вред ном 
су бјек ту да сло бод но утвр ђу је це не, што до во ди до огра ни ча ва ња кон ку-
рен ци је и раз во ја тр жи шта. Оспо ра ва ју и устав ност од ре да ба чл. 1, 23. и 
73. За ко на, а та ко ђе ис ти чу и да је За кон о за шти ти кон ку рен ци је не у са-
гла шен са од ред ба ма дру гих за ко на, та ко да је оспо ре ни За кон „унео нео-
д луч ност“ ме ђу прав на и фи зич ка ли ца ко ја има ју оба ве зу да при ме њу ју 
ње го ве од ред бе, у по гле ду то га по ком за ко ну тре ба да по сту па ју. Пред ла-
жу да Устав ни суд, до до но ше ња ко нач не од лу ке, об у ста ви из вр ше ње кон-
крет них по је ди нач них ака та или рад њи ко ји мо гу би ти до не ти, од но сно 
пред у зе ти од стра не Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је, а чи јим би из вр-
ше њем мо гле на сту пи ти нео т кло њи ве штет не по сле ди це.

Оспо ре ном од ред бом чла на 1. За ко на о за шти ти кон ку рен ци је („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 79/05) про пи са но је да се овим за ко ном уре ђу је 
за шти та кон ку рен ци је на тр жи шту ра ди обез бе ђи ва ња рав но прав но сти 
уче сни ка на тр жи шту, а у ци љу под сти ца ња еко ном ске ефи ка сно сти и 
оства ри ва ња еко ном ског бла го ста ња дру штва у це ли ни, на ро чи то по тро-
ша ча, и осни ва се Ко ми си ја за за шти ту кон ку рен ци је.

Оспо ре ном од ред бом чла на 2. став 1. За ко на про пи са но је да се по-
вре дом кон ку рен ци је у сми слу овог за ко на сма тра ју ак ти и рад ње при-
вред них су бје ка та и дру гих прав них и фи зич ких ли ца и оста лих уче сни ка 
на тр жи шту, и то: спо ра зу ми ко ји ма се бит но спре ча ва, огра ни ча ва или 
на ру ша ва кон ку рен ци ја (тач ка 1)); зло у по тре ба до ми нант ног по ло жа ја 
(тач ка 2)); кон цен тра ци ја ко јом се бит но спре ча ва, огра ни ча ва или на-
ру ша ва кон ку рен ци ја, пре све га ства ра њем, од но сно ја ча њем до ми нант-
ног по ло жа ја на тр жи шту (тач ка 3)). Оспо ре ном од ред бом ста ва 2. истог 
чла на За ко на је про пи са но да се бит но спре ча ва ње, огра ни ча ва ње или на-
ру ша ва ње кон ку рен ци је из ста ва 1. тач. 1) и 3) овог чла на про це њу је, у 
за ви сно сти од кон крет ног слу ча ја, пре ма сте пе ну и ди на ми ци про ме на у 
струк ту ри ре ле вант ног тр жи шта, огра ни че њи ма и мо гућ но сти ма рав но-
прав ног при сту па тр жи шту но вих кон ку ре на та, раз ло зи ма за на пу шта ње 
тр жи шта од стра не по сто је ћих кон ку ре на та, про ме на ма ко ји ма се огра-
ни ча ва мо гућ ност снаб де ва ња тр жи шта, сте пе ну по год но сти на ста лих за 
по тро ша че и дру гим окол но сти ма од ути ца ја на по вре ду кон ку рен ци је, 
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док је оспо ре ном од ред бом ста ва 3. на ве де ног чла на про пи са но да Вла да 
Ре пу бли ке Ср би је бли же про пи су је кри те ри ју ме из ста ва 2. овог чла на.

Од ред ба ма чла на 4. За ко на про пи са но је: да се овај за кон при ме њу је на 
сва прав на и фи зич ка ли ца и др жав не ор га не, ор га не те ри то ри јал не ауто-
но ми је и ло кал не са мо у пра ве ко ји, по сред но или не по сред но, уче ству ју у 
про ме ту ро ба или услу га и ко ји сво јим ак ти ма и рад ња ма вр ше или мо гу 
вр ши ти по вре де кон ку рен ци је, и то на: при вред на дру штва, пред у зет ни-
ке и пред у зе ћа, не за ви сно од об ли ка сво ји не, се ди шта, а за пред у зет ни ке 
не за ви сно и од др жа вљан ства и пре би ва ли шта, да се при ме њу је на дру га 
фи зич ка и прав на ли ца ко ја не по сред но или по сред но, стал но, по вре ме-
но или јед но крат но уче ству ју у про ме ту ро ба и/или услу га, а не за ви сно 
од њи хо вог прав ног ста ту са, об ли ка сво ји не, др жа вљан ства, се ди шта или 
пре би ва ли шта (син ди ка ти, по слов на удру же ња, спорт ске ор га ни за ци је, 
уста но ве, за дру ге, но си о ци пра ва ин те лек ту ал не сво ји не и др.), као и на 
др жав не ор га не, ор га не те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра ве, 
ка да по сред но или не по сред но уче ству ју у про ме ту ро бе или услу га (став 
1. тач. 1) до 3)); да се овај за кон при ме њу је на пред у зе ћа, при вред на дру-
штва и пред у зет ни ке, ко ји оба вља ју де лат но сти од оп штег ин те ре са, као 
и на ли ца ко ји ма је ак том над ле жног ор га на до де љен фи скал ни мо но пол, 
ако би при ме на овог за ко на спре чи ла оба вља ње де лат но сти од оп штег ин-
те ре са, од но сно оба вља ње по ве ре них по сло ва (став 2.).

Оспо ре ном од ред бом чла на 7. став 2. тач ка 1) За ко на про пи са но је да су 
ак ти ко ји за циљ или по сле ди цу има ју или мо гу има ти бит но спре ча ва ње, 
огра ни ча ва ње или на ру ша ва ње кон ку рен ци је на ре ле вант ном тр жи шту, у 
сми слу овог за ко на, спо ра зу ми, уго во ри, по је ди не од ред бе уго во ра, из ри-
чи ти или пре ћут ни до го во ри, уса гла ше не прак се, од лу ке удру же ња уче-
сни ка на тр жи шту (у да љем тек сту: спо ра зу ми), те да су ти спо ра зу ми 
за бра ње ни и ни шта ви, а на ро чи то спо ра зу ми ко ји ма се не по сред но или 
по сред но утвр ђу ју ку пов не или про дај не це не или дру ги усло ви тр го ви не.

Оспо ре ном од ред бом чла на 16. став 1. За ко на про пи са но је да до ми нан-
тан по ло жај на ре ле вант ном тр жи шту има уче сник на тр жи шту ко ји по-
слу је не за ви сно од дру гих уче сни ка на тр жи шту, од но сно ко ји до но си по-
слов не од лу ке не во де ћи ра чу на о по слов ним од лу ка ма сво јих кон ку ре на та, 
до ба вља ча, ку па ца, и/или крај њих ко ри сни ка ње го ве ро бе и/или услу га.

Од ред ба ма чла на 21. За ко на од ре ђу је се по јам кон цен тра ци је, од но-
сно слу ча је ви у ко ји ма на ста је кон цен тра ци ја уче сни ка на тр жи шту, док 
је оспо ре ним од ред ба ма чла на 23. За ко на про пи са но: да се кон цен тра ци-
ја из чла на 21. За ко на спро во ди по при ба вље ном одо бре њу ко је на зах-
тев уче сни ка на тр жи шту из да је Ко ми си ја (став 1.); да се зах тев из ста-
ва 1. овог чла на под но си под усло вом да за јед нич ки уку пан го ди шњи 
при ход свих уче сни ка у кон цен тра ци ји оства рен на тр жи шту Ре пу бли-
ке Ср би је у прет ход ној об ра чун ској го ди ни пре ла зи из нос од 10 (де сет) 
ми ли о на евра, у ди нар ској про тив вред но сти по кур су на дан са ста вља ња 
го ди шњег ра чу на или да за јед нич ки уку пан го ди шњи при ход уче сни ка 
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у кон цен тра ци ји оства рен на свет ском тр жи шту у прет ход ној об ра чун-
ској го ди ни пре ла зи из нос од 50 (пе де сет) ми ли о на евра, у ди нар ској 
про тив вред но сти по кур су на дан са ста вља ња го ди шњег ра чу на, при че-
му нај ма ње је дан уче сник на тр жи шту ко ји је уче сник кон цен тра ци је мо-
ра да бу де ре ги стро ван на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је (став 2. тач. 1) 
и 2)); да ће се у пр вој го ди ни по сло ва ња при ход из ста ва 2. овог чла на 
ра чу на ти на осно ву при хо да оства ре ног у те ку ћој об ра чун ској го ди ни на 
ни воу 12 ме се ци (став 3.); да се при ра чу на њу го ди шњег укуп ног при хо да 
из ста ва 2. овог чла на не ће ра чу на ти при ход ко ји ти уче сни ци на тр жи-
шту оства ре у ме ђу соб ној раз ме ни (став 4.); да су уче сни ци кон цен тра-
ци је ду жни да пре ки ну спро во ђе ње кон цен тра ци је до до но ше ња ре ше ња 
Ко ми си је ко јим се на ме ра ва на кон цен тра ци ја одо бра ва или до ис те ка ро-
ка од че ти ри ме се ца од да на под но ше ња зах те ва (став 5.); да Вла да бли же 
уре ђу је са др жи ну и на чин под но ше ња зах те ва за из да ва ње одо бре ња за 
спро во ђе ње кон цен тра ци је (став 6.).

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 73. За ко на про пи са не су за штит не ме ре, 
та ко што је пред ви ђе но да се уче сни ку на тр жи шту ко ји је учи нио пре-
кр шај из чла на 71. став 1. овог за ко на из ри че за штит на ме ра од у зи ма ња 
пред ме та и за бра не вр ше ња од ре ђе не де лат но сти, а од го вор ном ли цу у 
прав ном ли цу ко је је учи ни ло на ве де ни пре кр шај из ри че за штит на ме ра 
за бра не вр ше ња од ре ђе них по сло ва.

Чла ном 71. За ко на про пи са ни су пре кр ша ји за по вре де овог за ко на ко-
је учи не уче сни ци на тр жи шту и од ре ђе не су нов ча не ка зне за пре кр ша је.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

Са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, ко ји ма је 
утвр ђе на над ле жност Устав ног су да да, из ме ђу оста лог, од лу чу је о са-
гла сно сти за ко на и дру гих оп штих ака та са Уста вом, Устав ни суд оце ну 
устав но сти вр ши у од но су на од ред бе ва же ћег Уста ва.

Уста вом је утвр ђе но: да еко ном ско уре ђе ње у Ре пу бли ци Ср би ји по-
чи ва на тр жи шној при вре ди, отво ре ном и сло бод ном тр жи шту, сло бо ди 
пред у зет ни штва, са мо стал но сти при вред них су бје ка та и рав но прав но сти 
при ват не и дру гих об ли ка сво ји не и да је Ре пу бли ка Ср би ја је дин стве но 
при вред но под руч је са је дин стве ним тр жи штем ро ба, ра да, ка пи та ла и 
услу га (члан 82. ст. 1. и 2.); да је пред у зет ни штво сло бод но, а да се мо-
же огра ни чи ти за ко ном, ра ди за шти те здра вља љу ди, жи вот не сре ди не и 
при род них бо гат ста ва и ра ди без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је (члан 83.); 
да сви има ју јед нак прав ни по ло жај на тр жи шту, да су за бра ње ни ак ти ко-
ји ма се, су прот но за ко ну, огра ни ча ва сло бод на кон ку рен ци ја, ства ра њем 
или зло у по тре бом мо но пол ског или до ми нант ног по ло жа ја, да пра ва сте-
че на ула га њем ка пи та ла на осно ву за ко на, не мо гу за ко ном би ти ума ње на 
и да су стра на ли ца из јед на че на на тр жи шту са до ма ћим (члан 84.); да Ре-
пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, по ред оста лог, је дин стве но тр жи ште, 
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прав ни по ло жај при вред них су бје ка та, си стем оба вља ња по је ди них при-
вред них и дру гих де лат но сти, сво јин ске и обли га ци о не од но се и за шти ту 
свих об ли ка сво ји не (члан 97. тач. 6. и 7.).

Оспо ре не од ред бе чл. 1, 2. и 4. За ко на о за шти ти кон ку рен ци је на-
ла зе се у одељ ку основ них од ред би тог за ко на, ко је од ре ђу ју пред мет за-
шти те кон ку рен ци је на тр жи шту и циљ ко ји се том за шти том же ли по-
сти ћи (члан 1.), де фи ни шу по вре де кон ку рен ци је (члан 2.) и опре де љу ју 
круг ли ца на ко је се За кон при ме њу је (члан 4.). Устав ни суд је оце нио да 
се са др жи ном оспо ре них од ре да ба За ко на не угро жа ва ју устав на на че ла 
о је дин стве ном тр жи шту, отво ре ном и сло бод ном тр жи шту, као и сло бо-
ди пред у зет ни штва. На про тив, Устав ни суд на ла зи да су на ве де не за кон-
ске од ред бе, с об зи ром на сво ју са др жи ну и на чин уре ђи ва ња по ме ну тих 
пи та ња, у функ ци ји оства ре ња Уста вом про кла мо ва не за бра не огра ни че-
ња сло бо де кон ку рен ци је на тр жи шту ства ра њем или зло у по тре бом мо-
но пол ског, од но сно до ми нант ног по ло жа ја. Та ко ђе, Суд оце њу је да се у 
уре ђи ва њу на ве де них пи та ња у оспо ре ним од ред ба ма чл. 1, 2. и 4. За ко-
на за ко но да вац кре тао у окви ру сво јих овла шће ња утвр ђе них у од ред ба ма 
чла на 97. тач. 6. и 7. Уста ва.

По во дом оспо ре не од ред бе чла на 4. став 2. За ко на, Устав ни суд је ста-
но ви шта да се од ред ба ма ко ји ма се од ре ђу ју су бјек ти на ко је се на ве де ни 
За кон при ме њу је, од но сно не при ме њу је, под За ко ном про пи са ним усло-
ви ма, не на ру ша ва на че ло јед на ког прав ног по ло жа ја при вред них су бје ка-
та на тр жи шту. Ово из раз ло га што се про пи са ни за кон ски кри те ри ју ми 
под јед на ко од но се на сва ли ца ко ја се на ђу у ис тој прав ној си ту а ци ји. Та-
квим за кон ским уре ђе њем ни су уста но вље на пра ва фи зич ких ли ца да ми-
мо За ко ном про пи са них окви ра уче ству ју у прав ном про ме ту и оба вља-
ју при вред ну де лат ност, а да при том не ма ју ста тус при вред них су бје ка та. 
Под при вред ним су бјек ти ма се сма тра ју ли ца ко ја оба вља ју при вред ну де-
лат ност у ста ту су прав них ли ца, као и фи зич ка ли ца ко ја то чи не у ста ту су 
пред у зет ни ка. Ме ђу тим, уче шће у при вред ном жи во ту ни је све де но са мо 
на оба вља ње при вред не де лат но сти у прав ној фор ми при вред ног дру штва 
или пред у зет ни ка. Оно се оства ру је и до но ше њем од ре ђе них ака та и од лу-
ка ко је су у над ле жно сти по је ди на ца, од но сно фи зич ких ли ца као ор га на 
упра вља ња при вред них су бје ка та. За то се по вре да пра ви ла о за шти ти кон-
ку рен ци је мо же учи ни ти и де ла њем на ве де них фи зич ких ли ца у до но ше њу 
од го ва ра ју ћих од лу ка у име и за ра чун при вред них су бје ка та, па је оту да 
у скла ду са Уста вом и про пи си ва ње од ред бом чла на 73. став 2. За ко на за-
штит них ме ра за фи зич ка ли ца ко ја су у прав ном ли цу уче ство ва ла у до но-
ше њу од лу ка ко ји ма се кр ше за кон ска пра ви ла о за шти ти кон ку рен ци је.

Суд сма тра да су нео сно ва ни и на во ди ини ци ја то ра да оспо ре ним за-
кон ским од ред ба ма ни је пре ци зи ран по јам де лат но сти од оп штег ин те ре-
са. Шта је де лат ност од оп штег ин те ре са у Ре пу бли ци Ср би ји про пи са но 
је од ред бом чла на 2. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма и оба вља њу де лат но сти 
од оп штег ин те ре са („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 
108/05 и 123/07). Са гла сно том За ко ну, де лат но шћу од оп штег ин те ре са се 
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сма тра ју де лат но сти у обла сти: про из вод ње, пре но са и ди стри бу ци је елек-
трич не енер ги је; про из вод ње и пре ра де угља; ис тра жи ва ња, про из вод ње, 
пре ра де, тран спор та и ди стри бу ци је наф те и нафт них де ри ва та; же ле-
знич ког, по штан ског и ва зду шног са о бра ћа ја; те ле ко му ни ка ци ја; из да ва-
ња „Слу жбе ног гла сни ка Ре пу бли ке Ср би је“; ин фор ми са ња; из да ва ња уџ-
бе ни ка; ко ри шће ња, упра вља ња, за шти те и уна пре ђе ња до ба ра од оп штег 
ин те ре са; ко му нал не де лат но сти; де лат но сти од стра те шког ин те ре са за 
Ре пу бли ку, као и де лат но сти нео п ход не за рад др жав них ор га на и ор га-
на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве утвр ђе не за ко ном. Сто га се и под пој мом 
де лат но сти од оп штег ин те ре са, утвр ђе ног у од ред би чла на 4. став 2. За-
ко на о за шти ти кон ку рен ци је, под ра зу ме ва ју и мо гу под ра зу ме ва ти са мо 
де лат но сти про пи са не од ред бом чла на 2. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма и 
оба вља њу де лат но сти од оп штег ин те ре са.

По ред то га, Суд оце њу је да ни је не са гла сно са Уста вом из у зи ма ње 
од ре ђе них при вред них су бје ка та од при ме не од ре да ба За ко на о за шти ти 
кон ку рен ци је, има ју ћи у ви ду да се из у зе ци од но се на при вред не су бјек те 
ко ји оба вља ју де лат но сти од оп штег дру штве ног ин те ре са, од но сно ли ца 
ко ји ма је ак том над ле жног ор га на до де љен фи скал ни мо но пол. Ово сто га 
што за кон ски по јам де лат но сти од оп штег ин те ре са об у хва та оне де лат но-
сти ко је су нео п хо дан услов жи во та и ра да гра ђа на, те нео п ход ност ства-
ра ња за кон ских усло ва за не сме та но оба вља ње ових де лат но сти, по оце ни 
Су да, да је осно ва за ко но дав цу да уре ђу ју ћи си стем оба вља ња по је ди них 
де лат но сти, са гла сно свом устав ном овла шће њу (члан 97. тач ка 6. Уста ва), 
пред ви ди да се на при вред не су бјек те ко ји оба вља ју ове де лат но сти не 
при ме њу ју за бра не про пи са не За ко ном о за шти ти кон ку рен ци је, као и да 
би из ла га ње ових су бје ка та усло ви ма оштре тр жи шне кон ку рен ци је, без 
на ве де них за кон ских ре ше ња мо гло да до ве де у пи та ње оба вља ње са ме де-
лат но сти, чи ме би се угро зи ло оства ри ва ње оп штег ин те ре са гра ђа на. Из 
на ве де них раз ло га, Суд на ла зи да се за кон ским про пи си ва њем на ве де ног 
кру га ли ца ко ја су из у зе та од при ме не пра ви ла о за шти ти кон ку рен ци-
је не кр ши устав но на че ло о јед на ком прав ном по ло жа ју по је ди них при-
вред них су бје ка та на тр жи шту.

Оце на Устав ног су да је да се не мо же при хва ти ти ни тврд ња пред ла га-
ча да се за бра ном за кљу че ња спо ра зу ма о од ре ђи ва њу це на (члан 7. став 
2. оспо ре ног За ко на) ума њу је, од но сно спре ча ва кон ку рен ци ја. На про тив, 
до го ва ра ње це не мо же има ти за по сле ди цу фа во ри зо ва ње од ре ђе них при-
вред них су бје ка та на ра чун дру гих уче сни ка у при вред ном жи во ту, са ци-
љем да се уво ђе њем дам пин шких це на ели ми ни шу из тр жи шне утак ми це 
они ко ји по слу ју под ре ал ним тр жи шним усло ви ма, а што би би ло про-
тив но од ред ба ма чла на 84. Уста ва.

Та ко ђе, по оце ни Устав ног су да, за кон ско од ре ђе ње до ми нант ног по ло-
жа ја на тр жи шту и пој ма кон цен тра ци је, спро во ђе ње кон цен тра ци је, као 
и уре ђе ње за шти те кон ку рен ци је и про пи си ва ње ме ра за пре кр ши о це за-
бра ње них ви до ва ње ног огра ни че ња и на ру ша ва ња (чл. 16, 21. и 23. За ко на) 
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ни је у су прот но сти са устав ним од ред ба ма о сло бо ди пред у зет ни штва, 
јед на ком прав ном по ло жа ју на тр жи шту, са мо стал но сти при вред них су-
бје ка та, отво ре ном и сло бод ном тр жи шту. На и ме, кон цен тра ци ја по сво-
јој су шти ни ни је при ме ре на тр жи шној при вре ди, од но сно тр жи шном 
на чи ну при вре ђи ва ња, јер мо же до ве сти до до ми нант ног и мо но пол ског 
по ло жа ја по је ди них су бје ка та. Ме ђу тим, ка ко се удру жи ва ње и за јед нич-
ки на ступ на тр жи шту мо же пред у зе ти и у ци љу ства ра ња рав но прав них 
од но са уче сни ка у тр жи шној утак ми ци, то се, пре ма ста но ви шту Су да, за-
ко ном мо ра про пи са ти ка да је и под ко јим усло ви ма кон цен тра ци ја до пу-
ште на, да би се та кви од но си под ве ли у ле гал не окви ре. Са гла сно оспо-
ре ним од ред ба ма За ко на, кон цен тра ци ју је мо гу ће до пу сти ти уз по себ но 
одо бре ње над ле жног др жав ног ор га на, и то са мо за оне при вред не су бјек-
те ко ји за јед нич ки оства ру ју уку пан го ди шњи при ход на до ма ћем, од но-
сно свет ском тр жи шту у из но су ко ји пре ла зи За ко ном про пи са ни цен зус. 
Та квим од ре ђе њем до пу ште не кон цен тра ци је спре ча ва ју се мо гу ће зло у-
по тре бе ко је та кав акт сам по се би но си, па се, след стве но то ме, ни За ко-
ном про пи са на пра ви ла не мо гу сма тра ти не са гла сним са Уста вом.

По ла зе ћи од све га на ве де ног, по оце ни Су да, ни су осно ва ни на во ди у 
под не тим пред ло зи ма и ини ци ја ти ва ма, па су се сте кли усло ви да Устав-
ни суд, са гла сно од ред ба ма чла на 45. тач ка 14) и чла на 53. став 3. За ко на о 
Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07) од би је пред ло ге и не 
при хва ти ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но-
сти од ре да ба чл. 1, 2. и 4, чла на 7. став 2. тач ка 1), чла на 16. став 1, чл. 23. и 
73. За ко на о за шти ти кон ку рен ци је на ве де ног у из ре ци.

С об зи ром на то да је до нео ко нач ну од лу ку у овој прав ној ства ри, 
зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та, од но сно рад њи пред у-
зе тих на осно ву оспо ре ног За ко на Суд је од ба цио, са гла сно од ред би чла на 
56. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

Од ред бе За ко на о за шти ти кон ку рен ци је оспо ра ва ју се и у од но су на 
За кон о ре ги стра ци ји при вред них су бје ка та („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
55/04 и 61/05), За кон о при ват ним пред у зет ни ци ма („Слу жбе ни гла сник 
СРС“, бр. 54/89 и 9/90 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 19/91, 46/91, 31/93, 
39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02, 55/04 и 101/05), За кон о пред у зе ћи-
ма („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 и 36/02), 
За кон о це на ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 79/05), За кон о тр жи шту 
хар ти ја од вред но сти и дру гим фи нан сиј ским ин стру мен ти ма („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 47/06) и За кон о пре кр ша ји ма („Слу жбе ни гла сник СРС“, 
број 44/89 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 
67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01, 55/04, 101/05 и 116/08). Осим 
то га, оспо ра ва се и при ме на оспо ре ног За ко на у прак си. Ме ђу тим, Устав ни 
суд, у сми слу од ре да ба чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан за оце ну ме ђу соб-
не са гла сно сти за ко на, као ни за оце ну при ме не за ко на у прак си, те је у 
овом де лу Суд, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав-
ном су ду, под не те пред ло ге и ини ци ја ти ве од ба цио због не на дле жно сти.
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На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач ка 14), чла на 46. тач ка 5) 
За ко на о Устав ном су ду и чла на 82. став 1. тач ка 1. и чла на 84. По слов ни ка 
о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни 
суд је до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-30/2006 од 25. мар та 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 60/09)

За кон о ме ра ма за от кла ња ње и убла жа ва ње по сле ди ца при ме не 
санк ци ја ме ђу на род них ор га ни за ци ја

(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 46/92, 7/95 и 45/02)

По ла зе ћи од то га да основ на на че ла еко ном ског уре ђе ња, као и људ-
ска и ма њин ска пра ва и сло бо де утвр ђе ни Уста вом од 2006. го ди не, по-
чи ва ју на бит но дру га чи јим осно ва ма ко је не да ју мо гућ ност уво ђе ња 
огра ни че ња у обла сти про ме та ро бе и услу га, рас по ла га ња де лом сред-
ста ва прав них и фи зич ких ли ца, од но сно дру гих ме ра на је дин стве ном 
и сло бод ном тр жи шту, ни ти у до ме ну пра ва и сло бо да фи зич ких ли ца, 
те да су уки ну те санк ци је ме ђу на род них ор га ни за ци ја пре ма на шој зе-
мљи, Устав ни суд је оце нио да оспо ре ни За кон у це ли ни ни је у са гла сно-
сти са Уста вом.

Устав ни суд до нео је

О Д  Л У  К У

1. Утвр ђу је се да За кон о ме ра ма за от кла ња ње и убла жа ва ње по сле-
ди ца при ме не санк ци ја ме ђу на род них ор га ни за ци ја („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 46/92, 7/95 и 45/02), ни је у са гла сно сти са Уста вом.

2. Утвр ђу је се да Уред ба о усло ви ма и о на чи ну пла ћа ња оба ве зног 
оси гу ра ња на гра нич ном пре ла зу у ме ђу на род ном друм ском са о бра ћа-
ју ли ца ко ја упра вља ју мо тор ним во зи ли ма ино стра не ре ги стра ци је, од-
но сно стра них пре во зни ка на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 75/92, 8/93, 51/93, 63/93, 8/94, 25/94, 57/94, 32/96 и 45/99), 
ни је у са гла сно сти са Уста вом.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не ти су пред ло зи за оце ну устав но сти За ко на о 

ме ра ма за от кла ња ње и убла жа ва ње по сле ди ца при ме не санк ци ја ме-
ђу на род них ор га ни за ци ја („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 46/92, 7/95 и 
45/02) и од ре да ба чл. 3, 3а и 3б Уред бе о усло ви ма и о на чи ну пла ћа ња 
оба ве зног оси гу ра ња на гра нич ном пре ла зу у ме ђу на род ном друм ском 
са о бра ћа ју ли ца ко ја упра вља ју мо тор ним во зи ли ма ино стра не ре ги-
стра ци је, од но сно стра них пре во зни ка на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 75/92, 8/93, 51/93, 63/93, 8/94, 25/94, 57/94, 
32/96 и 45/99).
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Пред ла га чи на во де да је оспо ре ни За кон до нет ра ди убла жа ва ња и от-
кла ња ња по сле ди ца иза зва них при ме ном еко ном ских и дру гих санк ци-
ја ко је су на шој зе мљи уве де не ма ја 1992. го ди не и бу ду ћи да су санк ци је 
одав но уки ну те, сма тра ју да су пре ста ли раз ло зи до но ше ња За ко на, та ко 
да је нео прав да но да је оспо ре ни За кон и да ље на сна зи и да се при ме њу је. 
Та ко ђе, на во ди се и да су од ред бе чла на 2. став 1. тач ка 9. За ко на, ко ји ма 
је про пи са но да ра ди от кла ња ња, од но сно убла жа ва ња по сле ди ца при ме-
не санк ци ја Вла да мо же, док по сле ди це тра ју, про пи са ти ме ре огра ни че ња 
ко ри шће ња де ла сред ста ва прав них и фи зич ких ли ца за од ре ђе не на ме не, 
као и од ред ба чла на 3. Уред бе ко ја про пи су је оба ве зу оси гу ра ва ју ћих дру-
шта ва да ефек тив ни стра ни но вац у ви си ни од 40% из но са пре ми је оси-
гу ра ња, пре не су На род ној бан ци Ју го сла ви је, с тим да се тај но вац ко ри-
сти за на ме не ко је од ре ди Вла да Ре пу бли ке Ср би је, не са гла сне са чла ном 
67. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не ко ји утвр ђу је да се за ко ном 
мо же огра ни чи ти рас по ла га ње или утвр ди ти по се бан на чин ко ри шће ња 
де ла сред ста ва прав них ли ца са мо за вре ме не по сред не рат не опа сно сти, 
рат ног ста ња или еле мен тар них не по го да ве ћих раз ме ра, док та кво ста ње 
тра је. У том сми слу, пред ла га чи су ста но ви шта да су на ве де не од ред бе За-
ко на и Уред бе мо гле има ти прав но деј ство са мо за вре ме рат не опа сно сти 
и рат ног ста ња, али не и у пе ри о ди ма пре и по сле то га.

За ко ном о ме ра ма за от кла ња ње и убла жа ва ње по сле ди ца при ме не 
санк ци ја ме ђу на род них ор га ни за ци ја („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 46/92, 
7/95 и 45/02) про пи са но је да се за от кла ња ње, од но сно убла жа ва ње по сле-
ди ца иза зва них при ме ном еко ном ских и дру гих санк ци ја ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја пре ма Са ве зној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји, од но сно Ре пу бли ци 
Ср би ји мо гу пред у зе ти ме ре огра ни че ња про ме та ро ба и услу га, огра ни-
че ња рас по ла га ња де лом сред ста ва прав них и фи зич ких ли ца, огра ни че-
ња по тро шње, као и дру ге ме ре утвр ђе не тим за ко ном (члан 1.). Чла ном 
2. За ко на овла шће на је Вла да Ре пу бли ке Ср би је да мо же, док по сле ди це 
санк ци ја тра ју, про пи си ва ти од ре ђе не ме ре, из ме ђу оста лих: огра ни че ње 
ку по ви не, од но сно про да је од ре ђе них про из во да; за бра ну про ме та од ре-
ђе них про из во да, огра ни че ње про ме та по је ди них про из во да или од ре ђи-
ва ње по себ них усло ва за про мет по је ди них про из во да; за бра ну прав ним и 
фи зич ким ли ци ма да оба вља ју про мет по је ди них про из во да; за бра ну упо-
тре бе од ре ђе них про из во да; оба ве зу од ре ђе них прав них ли ца и пред у зет-
ни ка да ста ве у про мет од ре ђе не вр сте и ко ли чи не по је ди них про из во да; 
оба ве зу од ре ђе них прав них ли ца да обра зу ју и чу ва ју у ре зер ви од ре ђе не 
вр сте и ко ли чи не про из во да; оба ве зу од ре ђе них прав них и фи зич ких ли-
ца да оба ве пре воз ро бе и дру гих до ба ра, као и пут ни ка; оба ве зу од ре ђе-
них прав них ли ца да у сво јим скла ди шти ма чу ва ју од ре ђе ну ро бу; ме ре 
за ра ци о нал но ко ри шће ње ко му нал них и дру гих услу га; ме ре огра ни че ња 
ко ри шће ња де ла сред ста ва прав них и фи зич ких ли ца за од ре ђе не на ме не. 
Чла ном 3. За ко на про пи са но је да се за вре ме при ме не ме ра ко ји ма се от-
кла ња ју или убла жа ва ју по сле ди це при ме не санк ци ја, за ра де утвр ђу ју и ис-
пла ћу ју у скла ду са ак том Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ако њи хо во утвр ђи ва ње 
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и ускла ђи ва ње за вре ме при ме не тих ме ра ни је за ко ном уре ђе но. У чла ну 
4. За ко на пред ви ђе но је да ће се онај ко по сту па про тив но про пи си ма и 
ме ра ма утвр ђе ним тим За ко ном, па услед то га на сту пи угро жа ва ње здра-
вља или жи во та љу ди, или знат на ма те ри јал на ште та, или ве ћи по ре ме-
ћај у про из вод њи и про ме ту, ка зни ти за кри вич но де ло за тво ром нај ма ње 
три го ди не, да је ка жњив и по ку шај из вр ше ња овог кри вич ног де ла, као 
и да ће се од из вр ши о ца кри вич ног де ла од у зе ти пред ме ти, до бит и имо-
вин ска и дру га ко рист.

Оспо ре ним од ред ба ма оспо ре не Уред бе про пи са но је: да ви си ну пре-
ми је за оба ве зно оси гу ра ње од од го вор но сти за ште те при чи ње не тре ћим 
ли ци ма мо тор ним во зи ли ма ино стра не ре ги стра ци је на те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је утвр ђу ју оси гу ра ва ју ћа дру штва, у скла ду са за ко ном и овом 
уред бом, а пре ми ја се на пла ћу је у ефек тив ном стра ном нов цу ко ји се на ла-
зи на курс ној ли сти фор ми ра ној на ме ђу бан кар ском са стан ку је дин стве ног 
де ви зног тр жи шта (члан 3.); да су оси гу ра ва ју ћа дру штва ду жна да ефек-
тив ни стра ни но вац у ви си ни од 40% из но са пре ми је оси гу ра ња пре не су 
На род ној бан ци Ср би је, а пре о ста ли део у ви си ни од 60% пре ми је оси гу-
ра ња овла шће ним бан ка ма са ко ји ма за кљу чу ју по себ не уго во ре о усло ви-
ма и на чи ну ко ри шће ња пре да тог ефек тив ног стра ног нов ца и да ће се тај 
ефек тив ни стра ни но вац пре да ва ти На род ној бан ци Ју го сла ви је – Глав ној 
ре пу блич кој фи ли ја ли у Бе о гра ду у ро ку од 10 рад них да на од да на из вр-
ше не на пла те (члан 3а); да ће се ефек тив ни стра ни но вац ко ји се пре но-
си На род ној бан ци Ју го сла ви је – Глав ној ре пу блич кој фи ли ја ли у Бе о гра ду 
ко ри сти ти за на ме не ко је од ре ди Вла да Ре пу бли ке Ср би је (члан 3б).

Уред ба је до не та на осно ву од ре да ба чла на 2. став 1. За ко на о ме ра ма 
за от кла ња ње и убла жа ва ње по сле ди ца при ме не санк ци ја ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја, ко ји овла шћу је Вла ду Ре пу бли ке Ср би је да ра ди от кла ња ња 
од но сно убла жа ва ња по сле ди ца иза зва них при ме ном еко ном ских и дру-
гих санк ци ја ме ђу на род них ор га ни за ци ја пре ма Са ве зној Ре пу бли ци Ју-
го сла ви ји, од но сно Ре пу бли ци Ср би ји, док по сле ди це та квих ме ра (санк-
ци ја) тра ју, пре ду зме ме ре утвр ђе не тим за ко ном, ако та кве ме ре ни су 
пред у зе ли над ле жни ор га ни Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је.

Оспо ре ни За кон је до нет ра ди от кла ња ња и убла жа ва ња по сле ди ца 
иза зва них при ме ном еко ном ских и дру гих санк ци ја ме ђу на род них ор-
га ни за ци ја ко је су на шој зе мљи уве де не 1992. го ди не. За кон је до нет на 
осно ву Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не ко јим је би ло утвр ђе но 
да се за вре ме не по сред не рат не опа сно сти, рат ног ста ња или еле мен тар-
них не по го да ве ћих раз ме ра, за ко ном мо же огра ни чи ти рас по ла га ње или 
утвр ди ти по се бан на чин ко ри шће ња де ла сред ста ва прав них и фи зич ких 
ли ца, док та кво ста ње тра је (члан 67.).

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је сле де ће:
Под но си о ци пред ло га су Устав ном су ду под не ли зах те ве за оце ну 

устав но сти оспо ре них ака та у вре ме ва же ња Уста ва од 1990. го ди не и у 
од но су на тај Устав. Бу ду ћи да је Устав од 1990. го ди не пре стао да ва жи 
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8. но вем бра 2006. го ди не сту па њем на сна гу но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср-
би је, као и да је ис те као оп шти рок за уса гла ша ва ње за ко на са Уста вом, 
утвр ђен од ред бом чла на 15. Устав ног за ко на за спро во ђе ње Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је (31. де цем бар 2008. го ди не), Устав ни суд оце ну оспо ре них 
ака та ко ји су на сна зи вр ши у од но су на ва же ћи Устав.

Та ко ђе, чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти 
пре да на сту па ња на сна гу овог за ко на окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

Оце њу ју ћи са гла сност оспо ре ног За ко на са Уста вом са ста но ви шта 
на во да из не тих у под не тим пред ло зи ма, Устав ни суд је утвр дио да Устав 
од 2006. го ди не не са др жи од ред бе о мо гућ но сти уво ђе ња про пи са них ме-
ра огра ни че ња у обла сти про ме та ро ба и услу га, рас по ла га ња де лом сред-
ста ва прав них и фи зич ких ли ца, по тро шње, као и дру гих ме ра, на на чин 
ка ко је то учи ње но овим за ко ном.

Уста вом од 2006. го ди не, као јед но од основ них на че ла еко ном ског 
уре ђе ња у Ре пу бли ци Ср би ји, од ред бом чла на 82. став 1. утвр ђе но је да 
еко ном ско уре ђе ње у Ре пу бли ци Ср би ји по чи ва на тр жи шној при вре ди, 
отво ре ном и сло бод ном тр жи шту, сло бо ди пред у зет ни штва, са мо стал-
но сти при вред них су бје ка та и рав но прав но сти при ват не и дру гих об ли-
ка сво ји не. Чла ном 83. Уста ва утвр ђе но је да је пред у зет ни штво сло бод но 
и да се мо же огра ни чи ти за ко ном, ра ди за шти те здра вља љу ди, жи вот не 
сре ди не, при род них бо гат ста ва и ра ди без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је. 
Од ред ба ма чла на 84. ст. 1, 2. и 3. Уста ва утвр ђе но је да сви има ју јед нак 
прав ни по ло жај на тр жи шту, да су за бра ње ни ак ти ко ји ма се, су прот но 
за ко ну, огра ни ча ва сло бод на кон ку рен ци ја, ства ра њем или зло у по тре бом 
мо но пол ског или до ми нант ног по ло жа ја, а да пра ва сте че на ула га њем ка-
пи та ла на осно ву За ко на, не мо гу за ко ном би ти ума ње на. Та ко ђе, пра во 
на имо ви ну је јед но од Уста вом за јам че них пра ва ко јим се, из ме ђу оста-
лог, јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них 
на осно ву за ко на (члан 58. став 1.).

С об зи ром на то да се те мељ на на че ла еко ном ског уре ђе ња, као и људ-
ска и ма њин ска пра ва и сло бо де утвр ђе ни ва же ћим Уста вом, по чи ва ју на 
бит но дру га чи јим осно ва ма, а има ју ћи у ви ду да су пре ста ле санк ци је ме-
ђу на род них ор га ни за ци ја пре ма на шој зе мљи, Устав ни суд је оце нио да 
Устав од 2006. го ди не не да је мо гућ ност уво ђе ња огра ни че ња у на ве де ним 
обла сти ма при вред ног жи во та, од но сно на је дин стве ном и сло бод ном тр-
жи шту, ни ти у до ме ну пра ва и сло бо да прав них и фи зич ких ли ца, ка ко је 
то про пи са но оспо ре ним За ко ном. Сто га је Устав ни суд утвр дио да оспо-
ре ни За кон у це ли ни ни је у са гла сно сти с на ве де ним од ред ба ма Уста ва.

У ве зи са оце ном устав но сти оспо ре не Уред бе, Суд је по шао од устав-
не над ле жно сти Вла де из чла на 123. тач ка 3. Уста ва да до но си уред бе и 
дру ге оп ште ак те ра ди из вр ша ва ња за ко на. Ка ко је Уред ба ко ја се пред ло-
зи ма оспо ра ва до не та у из вр ша ва њу За ко на за ко ји је Устав ни суд утвр-
дио да ни је са гла сан са Уста вом, а ка ко су њо ме бли же уре ђе ни од но си 
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ус по ста вље ни тим За ко ном, то по оце ни Су да сле ди да ни оспо ре на Уред-
ба у це ли ни ни је са гла сна са Уста вом.

На осно ву из не тог и од ред бе чла на 45. тач ка 1) За ко на о Устав ном су-
ду, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

На осно ву од ред бе чла на 168. став 3. Уста ва, За кон и Уред ба на ве де-
ни у из ре ци пре ста ју да ва же да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-206/2000 од 25. мар та 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 47/09)

За кон о пла ни ра њу и из град њи
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 47/03 и 34/06)

– чл. 79. и 84. и члан 86. став 10.

Ис кљу чи ва ње мо гућ но сти во ђе ња управ ног спо ра про тив дру го сте-
пе ног ре ше ња ми ни стра над ле жног за од лу чи ва ње по жал ба ма на ре ше-
ња оп штин ске, од но сно град ске упра ве о пре стан ку пра ва ко ри шће ња 
гра ђе вин ског зе мљи шта, с об зи ром на то да за ко ном ни је пред ви ђе на 
дру га чи ја суд ска за шти та, ни је у са гла сно сти са Уста вом.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред ба чла на 86. став 10. За ко на о пла ни ра њу и из-
град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 47/03 и 34/06) ни је у са гла сно сти са 
Уста вом.

2. Об у ста вља се по сту пак за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чл. 
79. и 84. За ко на из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
За вод за из град њу гра да Бе о гра да је пред ло зи ма од 7. и 9. де цем бра 

2005. го ди не за тра жио да Устав ни суд оце ни устав ност од ре да ба чл. 79. и 
84. и чла на 86. став 10. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 47/03), на во де ћи да оспо ре не од ред бе За ко на ни су у са гла-
сно сти са чл. 22. и 59. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не и чла ном 
9. За ко на о при ја вљи ва њу и еви ден ти ра њу од у зе те имо ви не.

У прет ход ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је Устав Ре пу бли-
ке Ср би је из 1990. го ди не у од но су на чи је од ред бе је под не тим пред ло-
гом тра же на оце на устав но сти пре стао да ва жи 8. но вем бра 2006. го ди не 
сту па њем на сна гу но вог Уста ва и да је Устав ни суд, не по сред но пре под-
но ше ња пред ло га, до нео Од лу ку IУ-187/03 („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
28/05 од 29. мар та 2005. го ди не), ко јом је од био пред лог и ни је при хва тио 
ини ци ја ти ве за утвр ђи ва ње не у став но сти ви ше од ре да ба За ко на о пла-
ни ра њу и из град њи, па и од ре да ба чла на 84. и чла на 86. став 10. За ко на, 
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од но сно од ба цио ини ци ја ти ве и пред ло ге за оце ну устав но сти од ред бе 
чла на 79. За ко на. Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 109/07) утвр ђе но је да се по ступ ци пред Устав ним су дом 
за по че ти пре да на сту па ња на сна гу овог за ко на окон ча ва ју по од ред ба ма 
овог за ко на. С об зи ром на из не то, Суд је, са гла сно чла ну 34. став 2. За ко-
на о Устав ном су ду, за тра жио од под но си о ца пред ло га да уре ди пред лог, 
ка ко би Устав ни суд мо гао да по сту па по пред ло гу. Од пред ла га ча је, пре 
све га, за тра же но да на ве де од ред бе ва же ћег Уста ва за ко је сма тра да су по-
вре ђе не, као и устав но прав не раз ло ге за оце ну устав но сти на ве де них од-
ред ба За ко на. Та ко ђе, у до пи су Устав ног су да под но си лац пред ло га је оба-
ве штен о по ме ну тој Од лу ци Устав ног су да, као и о то ме да Устав ни суд, 
са гла сно чла ну 160. Уста ва ни је над ле жан да це ни ме ђу соб ну са гла сност 
оп штих прав них ака та исте прав не сна ге, а то зна чи ни оспoрених од ре да-
ба За ко на о пла ни ра њу и из град њи са од ред ба ма За ко на о при ја вљи ва њу 
и еви ден ти ра њу од у зе те имо ви не.

Под но си лац пред ло га је при мио до пис Устав ног су да 11. фе бру а ра 
2009. го ди не, али у оста вље ном ро ку, а ни на кнад но ни је по сту пио по на-
ло гу Су да. Сто га су се са гла сно од ред би чла на 57. став 2. За ко на о Устав-
ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), сте кли усло ви за об у ста ву 
по ступ ка за оце ну устав но сти оспо ре них од ред ба За ко на ко ји је по кре нуо 
За вод за из град њу гра да Бе о гра да, па је Суд од лу чио као у тач ки 2. из ре ке.

Ме ђу тим, у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом, 28. ја ну а ра 2008. 
го ди не, Јав но пра во бра ни ла штво оп шти не Ту тин под не ло је пред лог 
за оце ну устав но сти од ред бе чла на 86. став 10. За ко на о пла ни ра њу и 
из град њи у од но су на ва же ћи Устав Ре пу бли ке Ср би је, на во де ћи да је 
оспо ре ном од ред бом За ко на по вре ђен устав ни прин цип пре ма ко ме су 
сви ак ти упра ве под ло жни суд ској кон тро ли, као и то да се ак ти ми-
ни стар ства мо гу по би ја ти са мо у управ ном спо ру, па се, по ми шље њу 
пред ла га ча, устав ност оспо ре не за кон ске од ред бе озбиљ но до во ди у 
пи та ње.

С об зи ром на то да је 31. де цем бра 2008. го ди не ис те као рок за ускла-
ђи ва ње за ко на до не тих на осно ву Уста ва из 1990. го ди не са но вим Уста-
вом (утвр ђен чла ном 15. Устав ног за ко на за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је), то су се сте кли усло ви да Устав ни суд, са гла сно ча ну 167. Уста ва, 
из вр ши оце ну устав но сти од ред бе чла на 86. став 10. За ко на о пла ни ра њу 
и из град њи.

У спро ве де ном по ступ ку по под не том пред ло гу Јав ног пра во бра ни ла-
штва Оп шти не Ту тин Устав ни суд је утвр дио:

– да је оспо ре ном чла ну 86. став 10. За ко на про пи са но да се про тив 
ре ше ња над ле жног ми ни стра у слу ча ју кад од лу чу је по жал ба ма про тив 
ре ше ња о пре стан ку пра ва ко ри шће ња гра ђе вин ског зе мљи шта не мо же 
во ди ти управ ни спор;

– да је од ред бом чла на 198. став 2. Уста ва утвр ђе но да за ко ни тост ко-
нач них по је ди нач них ака та, ко ји ма се од лу чу је о пра ву, оба ве зи или на 
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за ко ном за сно ва ном ин те ре су, под ле же пре и спи ти ва њу пред су дом у управ-
ном спо ру, ако у од ре ђе ном слу ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на дру га чи ја суд-
ска за шти та, а од ред бом чла на 194. став 3. Уста ва да сви за ко ни и дру ги оп-
шти ак ти до не ти у Ре пу бли ци Ср би ји мо ра ју би ти са гла сни са Уста вом;

– да је од ред бом чла на 124. став 4. Уста ва од 1990. го ди не, ко ји је био 
на сна зи у вре ме до но ше ња оспо ре ног за ко на, би ло утвр ђе но да се са мо 
за ко ном мо же из у зет но, у од ре ђе ним вр ста ма управ них ства ри, ис кљу чи-
ти управ ни спор, на осно ву ко је од ред бе је Устав ни суд и за сно вао став 
у од но су на оспо ре ни члан 86. став 10. у Од лу ци IУ-187/03, ка да је оце-
нио да од ред ба чла на 86. став 10. За ко на „ко јим је ис кљу че на мо гућ ност 
во ђе ња управ ног спо ра про тив дру го сте пе ног ре ше ња о пре стан ку пра ва 
ко ри шће ња зе мљи шта, ни је не са гла сна са Уста вом, јер је, од ред бом чла на 
124. став 4. Уста ва, до пу ште на мо гућ ност да се За ко ном из у зет но, у од ре-
ђе ним вр ста ма управ них ства ри ис кљу чи управ ни спор“;

– да је у чла ну 15. Устав ног За ко на за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је утвр ђе но да ће се, нај ка сни је до 31. де цем бра 2008. го ди не, сви за-
ко ни ускла ди ти са Уста вом, а то зна чи и За кон о пла ни ра њу и из град њи;

– да оспо ре ни За кон ни је ме њан, ни ти до пу ња ван на кон сту па ња на 
сна гу Уста ва из 2006. го ди не, па ти ме ни је ме ња на ни оспо ре на од ред ба 
чла на 86. За ко на.

Као прет ход но у овом пред ме ту, по ста ви ло се пи та ње да ли је оспо ре на 
од ред ба чла на 86. став 10. За ко на на сна зи, те да ли под ле же оце ни устав но-
сти има ју ћи у ви ду да су од ред бе чла на 86. За ко на о пла ни ра њу и из град њи 
у би ти тем по рал ног ка рак те ра, јер су њи ма, пре све га, утвр ђе ни ро ко ви чи-
јим се про те ком гу бе од ре ђе на пра ва, а став 10. овог чла на је у не по сред ној 
прав ној ве зи са тим од ред ба ма. Ме ђу тим, иако је оспо ре на од ред ба чла на 
86. став 10. За ко на због про те ка ро ко ва у ко јим би се мо гла за тра жи ти суд-
ска за шти та у осно ви из вр ше на, она још увек ег зи сти ра у прав ном по рет ку 
и мо гла би би ти при ме њи ва на, па сто га она под ле же оце ни устав но сти.

Ана ли зом од ре да ба За ко на о пла ни ра њу и из град њи Суд је утвр дио да 
у За ко ну ни је пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та, у од но су на ре ше ња 
до не та од стра не над ле жног ми ни стра, ка ко то Устав про пи су је у чла ну 
198. став 2, па сто га сма тра да оспо ре на од ред ба чла на 86. став 10. За ко на 
ко ја ис кљу чу је мо гућ ност во ђе ња управ ног спо ра про тив дру го сте пе ног 
ре ше ња ми ни стра над ле жног да од лу чу је по жал ба ма на ре ше ња ко је до-
не се над ле жна оп штин ска, од но сно град ска упра ва о пре стан ку пра ва ко-
ри шће ња град ског зе мљи шта, ни је у са гла сно сти са Уста вом.

По ред то га, Устав ни суд је кон ста то вао: да За кон о пла ни ра њу и из-
град њи ни је ускла ђи ван са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не, а 
да Устав у од но су на Устав из 1990. го ди не, на осно ву ко га је до нет ва же-
ћи За кон, са др жи но ва ре ше ња од зна ча ја за област из град ње и пла ни-
ра ња; да За кон о пла ни ра њу и из град њи са др жи број не од ред бе ко је се 
ви ше не мо гу при ме њи ва ти (јер су њи ма утвр ђе ни ро ко ви чи јим се про-
те ком гу бе од ре ђе на пра ва или су тем по рал ног ка рак те ра а про ду жа ва ње 
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ње го вог ва же ња вр ше но је и на кон ис те ка тих ро ко ва); да се пред Устав-
ним су дом на ла зи ве ћи број пред став ки ко ји ма се тра жи оце на устав но-
сти овог за ко на и ука зу је на про бле ме у ње го вој при ме ни, као и на раз ли-
чи то по сту па ње ре дов них су до ва у спо ро ви ма ко ји су на ста ли у при ме ни 
од ре да ба За ко на о пла ни ра њу и из град њи. С об зи ром на на ве де но, Устав-
ни суд је за кљу чио да, на осно ву чла на 105. За ко на о Устав ном су ду, оба-
ве сти На род ну скуп шти ну о про бле ми ма оства ри ва ња устав но сти у овој 
зна чај ној обла сти.

Са гла сно из ло же ном, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 45. тач-
ка 1) и чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни ка 
о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), од лу чио 
као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, од ред ба чла на 86. став 10. За ко на 
из тач ке 1. из ре ке, пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног 
су да у „Слу жбе ном гла сни ку РС“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-409/2005. од 2. апри ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 39/09)

− За кон о ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них ор га на у су зби ја њу 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла

(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 42/02, 27/03 и 39/03)
– чл. 15, 15б, 15в, 15г, 15д, 15ђ, 15ж и члан 15з став 2.

–
− За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ор га ни за ци ји и над ле жно сти 

др жав них ор га на у су зби ја њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 39/03)

– члан 1. и члан 2. став 2.

Оспо ре на од ред ба чла на 15. За ко на, ко јом се уре ђу је је дан об лик 
ор га ни за ци је др жав ног ор га на, у са гла сно сти је са од ред бом чла на 136. 
став 3. Уста ва, пре ма ко јој се по сло ви др жав не упра ве уре ђу ју за ко ном.

Оспо ре не од ред бе чла на 15ж јед на ко се од но се на све уче сни ке по-
ступ ка, те не ма по вре де прин ци па рав но прав но сти уче сни ка у по ступ ку, 
ни ти Уста вом га ран то ва ног пра ва на при ме ре но вре ме и од го ва ра ју ће 
усло ве за при пре му од бра не окри вље ног, а про це сном кон цен тра ци јом 
до ка за у ис тра жној фа зи кри вич ног по ступ ка обез бе ђу је се оства ри ва-
ње устав них јем ста ва о су ђе њу у ра зум ном ро ку и без оду го вла че ња из 
чла на 32. став 1. и чла на 33. став 6. Уста ва.

Утвр ђи ва ње овла шће ња ис тра жног су ди је да у сми слу чла на 15з став 
2. За ко на од ре ди мо ме нат од ка да се мо же ко ри сти ти пра во на раз гле да-
ње спи са пред ме та, по оце ни Су да, у окви ру је устав них овла шће ња за-
ко но дав ца, јер се ра ди о по себ ним пра ви ли ма по ступ ка при ла го ђе ним 
спе ци фич ним зах те ви ма бор бе про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла, па у 
том сми слу и ре ше ња мо гу од сту па ти од пра ви ла утвр ђе них За ко ни ком 
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о кри вич ном по ступ ку, а ме ђу соб ну са гла сност за ко на, од но сно уса гла-
ше ност спе ци јал ног са оп штим за ко ном Устав ни суд ни је над ле жан да 
оце њу је, у сми слу од ре да ба чла на 167. Уста ва.

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 1. и чла на 2. став 2. За ко на о из ме на ма 
и до пу на ма За ко на не про пи су ју се но ва кри вич на де ла, па сто га не ма 
ни по вре де устав ног прин ци па за бра не ре тро ак тив ног деј ства за ко на, 
ни ти по вре де Уста вом га ран то ва ног пра ва окри вље ног ли ца на прет по-
став ку не ви но сти у кри вич ном по ступ ку.

По сту пак оце не устав но сти од ре да ба чл. 15б, 15в, 15г, 15д и 15ђ За-
ко на об у ста вљен је јер су у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом пре ста ле 
про це сне прет по став ке за во ђе ње по ступ ка, чи ме су пре ста ли и раз ло зи 
за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та и рад њи пред у зе тих на осно-
ву од ре да ба 15в, 15г и 15д, те су се сте кли усло ви за уки да ње Ре ше ња 
Устав ног су да ко јим је иста би ла од ре ђе на.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Од би ја се пред лог за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чл. 15. и 
15ж и чла на 15з став 2. За ко на о ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них 
ор га на у су зби ја њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 42/02, 27/03 и 39/03).

2. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чла на 1. и чла на 2. став 2. За ко на о из ме на ма и до-
пу на ма За ко на о ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них ор га на у су зби ја-
њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла („Слу жбе ни гла сник РС“, број 39/03).

3. Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти чл. 15б, 15в, 15г, 15д и 
15ђ За ко на из тач ке 1.

4. Уки да се Ре ше ње Устав ног су да број IУ-166/03 од 5. ју на 2003. го ди-
не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 60/03).

5. Од ба цу ју се зах те ви за оце ну са гла сно сти оспо ре них од ре да ба За-
ко на из тач ке 1. са За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку и за оце ну устав но-
сти при ме не За ко на из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Пред Устав ним су дом по кре нут је по сту пак за оце ну устав но сти од ре-

да ба чл. 15, 15б, 15в, 15г, 15д, 15ђ, 15ж и чла на 15з став 2. За ко на о ор га ни-
за ци ји и над ле жно сти др жав них ор га на у су зби ја њу ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 42/02, 27/03 и 39/03). Устав ном су ду 
под не то је и ви ше ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но-
сти на ве де них од ре да ба За ко на, као и чла на 1. и чла на 2. став 2. За ко на 
о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них 
ор га на у су зби ја њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 39/03).
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Пред ла га чи и ини ци ја то ри на во де да су на ве де не од ред бе За ко на не-
са гла сне са од го ва ра ју ћим од ред ба ма Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. 
го ди не, та да ва же ће Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го-
ра и По ве ље о људ ским и ма њин ским пра ви ма. По себ но се ис ти че да су 
оспо ре не за кон ске од ред бе не са гла сне и са од ред ба ма Ме ђу на род ног пак-
та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма, Де кла ра ци је о људ ским пра ви ма, 
Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, као 
и са дру гим по твр ђе ним ме ђу на род ним ак ти ма ко ји ма се га ран ту ју људ-
ска пра ва и сло бо де.

Од Устав ног су да је тра же на об у ста ва из вр ше ња по је ди нач них ака та 
и рад њи пред у зе тих на осно ву од ре да ба чл. 15б до 15д и чла на 15з став 2. 
оспо ре ног За ко на. На кон ста вља ња ван сна ге од ре да ба чл. 15в, 15г и 15д 
За ко на, пред ла гач је тра жио да Суд утвр ди њи хо ву не у став ност у вре ме 
ва же ња, на во де ћи да су ове за кон ске од ред бе про из ве ле те шке прав не по-
сле ди це у ви ду по вре де пра ва и сло бо да гра ђа на и над ле жно сти суд ских 
ор га на, ко је се не мо гу от кло ни ти са мо ре ше њем о об у ста ви из вр ше ња по-
је ди нач них ака та и рад њи до не тих на осно ву оспо ре них од ре да ба.

Овла шће ни пред ла га чи и ини ци ја то ри из но се на че лан став да оспо-
ре не за кон ске од ред бе сма њу ју до стиг ну ти ни во људ ских пра ва и сло бо-
да, јер пре ма ра ни је ва же ћим про пи си ма ни је по сто ја ла мо гућ ност да бу де 
ли шен сло бо де прет по ста вље ни све док, да се ли цу ли ше ном сло бо де ус-
кра ти пра во на жал бу о ко јој ре ша ва суд, да се при твор од ре ди из раз ло га 
ко ји се не од но се на при тво ре но ли це, да ли це ли ше но сло бо де не мо ра 
би ти при ве де но су ду у ро ку од 48 са ти, да окри вље ни мо ра пред ло жи ти 
до ка зе, а да не ма при ступ спи си ма пред ме та, као и да у суд ском ти пу ис-
тра ге окри вље ног са слу ша ва јав ни ту жи лац или, по ње го вом зах те ву, по-
ли ци ја. Та ко ђе се на во ди да оспо ре ни За кон до во ди у пи та ње до стиг ну ти 
ни во пра ва ко ја се ти чу и про фе си о нал них при ви ле ги ја, јер да је мо гућ-
ност при нуд ног до во ђе ња и пре вен тив ног за др жа ва ња сва ког ли ца ко је 
мо же да пру жи оба ве ште ња или ука же на до ка зе о ор га ни зо ва ном кри ми-
на лу, што не ис кљу чу је и адво ка те, чи ја је за кон ска оба ве за да чу ва ју као 
тај ну све што им је стран ка по ве ри ла, па сто га не би мо гли би ти са слу ша-
ва ни као све до ци у кри вич ном по ступ ку.

У од но су на по је ди не оспо ре не од ред бе, у пред ло зи ма и ини ци ја ти ва-
ма се из но си ми шље ње да су не у став не од ред бе чл. 15б и 15в За ко на, ко је 
утвр ђу ју мо гућ ност при во ђе ња и за др жа ва ња ли ца у про сто ри ја ма Слу-
жбе 24 ча са, а за тим још 30 да на у По себ ној при твор ској је ди ни ци, и то по 
на ре ђе њу ван суд ских вла сти и без пра ва на од бра ну, и уз мо гућ ност ли-
ша ва ња сло бо де по тен ци јал них све до ка и адво ка та. Прав ни фе но мен пре-
вен тив ног за др жа ва ња „de fac to пред ста вља при тва ра ње ли ца“, па бу ду ћи 
да се ра ди о ли ша ва њу сло бо де, као јед ном од основ них пра ва гра ђа на, 
на во ди се да су по ме ну те за кон ске од ред бе не у став не и због то га што не 
пред ви ђа ју пра во на прав ни лек про тив од лу ке о за др жа ва њу. Оспо ре не 
за кон ске од ред бе пред ста вља ју и дра стич ну по вре ду пра ва од бра не и по-
ло жа ја адво ка та, га ран то ва них ме ђу на род ним прав ним ак ти ма. Ис ти че се 
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да од ред бе чл. 15в, 15г и 15д За ко на не утвр ђу ју оба ве зу да се пре вен тив-
но за др жа на и при тво ре на ли ца има ју при ве сти су ду, а члан 15г не пред-
ви ђа ни пра во жал бе. С об зи ром на то да је оспо ре ни За кон lex spe ci a lis, 
ис кљу че на је при ме на од ре да ба За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, ко је се 
од но се на при во ђе ње. Та ко ђе се на во ди да ис тра жни су ди ја, пре до но-
ше ња ре ше ња о од ре ђи ва њу при тво ра, ни је био ду жан да са слу ша ли це 
про тив ко га је пред ло же но при тва ра ње и да при тво ре но ли це, то ком тра-
ја ња при тво ра, ни је мо ра ло ни би ти при ве де но ис тра жном су ди ји. Ка ко 
је ли ше ње сло бо де, до по ди за ња оп ту жни це, мо гло тра ја ти пу них де вет 
ме се ци и је дан дан, а да за све то вре ме ли це ли ше но сло бо де не бу де при-
ве де но су ду, оспо ре на за кон ска ре ше ња би ла су, по ми шље њу пред ла га ча, 
у су прот но сти и са чла ном 9. став 3. Ме ђу на род ног пак та о гра ђан ским и 
по ли тич ким пра ви ма. Пре вен тив но за др жа ва ње, за др жа ва ње и при твор, 
у сми слу чл. 15б до 15д За ко на, по на чи ну на ко ји се спро во де (при нуд-
но до во ђе ње, По себ на при твор ска је ди ни ца) и свр си због ко је се од ре ђу ју, 
има ју од ли ке чи на ко јим се на но си „ду шев на пат ња“, са ци љем да се од 
за др жа ног или при тво ре ног ли ца до би ју оба ве ште ња, да се оно за стра ши 
или да се на ње га из вр ши при ти сак, што је у су прот но сти са Уста вом, чла-
ном 7. Ме ђу на род ног пак та и са чла ном 2. став 1. Кон вен ци је про тив му-
че ња и дру гих сви ре пих, не ху ма них и по ни жа ва ју ћих ка зни и по сту па ка. 
Од ред бом чла на 15д За ко на, по оце ни пред ла га ча, по вре ђу је се прет по-
став ка не ви но сти, јер се чи ње ни ца да не ко при па да ор га ни зо ва ној кри-
ми нал ној гру пи, од но сно да је из вр ши лац кри вич ног де ла, мо же утвр ди ти 
са мо пра во сна жном од лу ком Су да, а не „функ ци о нал ном прет по став ком“ 
у фа зи прет ход ног кри вич ног по ступ ка у ко јој се, у по гле ду кри вич ног 
де ла и ње го вог из вр ши о ца, мо же го во ри ти са мо о осно ва ној сум њи или 
окри вље њу. На во ди се да од ред бе чл. 15ж и 15з За ко на утвр ђу ју оба ве зу 
окри вље ног да у од ре ђе ним слу ча је ви ма пред ла же до ка зе у сво ју од бра-
ну и пре не го су он и ње гов бра ни лац оства ри ли увид у ис тра жне спи се 
пред ме та у ко ме је окри вљен. Ово сто га што се бра ни о цу мо же ус кра ти ти 
пра во уви да у ис тра жне спи се док се не са слу ша ју сви осум њи че ни об у-
хва ће ни зах те вом за спро во ђе ње ис тра ге, при че му је од бра на ду жна да 
све до ка зе и при го во ре, ве за не за ову фа зу кри вич ног по ступ ка, из не се 
нај ка сни је у ро ку од 30 да на од до но ше ња ре ше ња о спро во ђе њу ис тра ге, 
што мо же да бу де и пре уви да у ис тра жне спи се. Ова квом нор мом кр ши 
се Уста вом за јем че но пра во на од бра ну и прин цип јед на ке за шти те пра ва 
у по ступ ку пред су дом и др жав ним ор га ни ма, јер се окри вље ни до во ди 
у не по вољ ни ји по ло жај у по гле ду мо гућ но сти да при сту пи су ду и да све-
до ци у ње го ву ко рист бу ду са слу ша ни под истим усло ви ма као и све до ци 
оп ту жбе. По себ но се ис ти че да је од ред ба чла на 15д став 7. За ко на, ко ја 
у суд ску ис тра гу уво ди из вор но овла шће ње Спе ци јал ног или овла шће ног 
ту жи о ца да сам или по сред ством овла шће ног слу жбе ног ли ца Слу жбе, без 
зна ња и одо бре ња ис тра жног су ди је, са слу ша ва при тво ре но ли це, не са-
гла сна са устав ним на че лом по де ле вла сти, као и са на че лом не за ви сно сти 
и са мо стал но сти су до ва.
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У ини ци ја ти ва ма се, по ред оста лог, на во ди да члан 1. оспо ре ног За ко-
на о из ме на ма и до пу на ма За ко на не да је пре ци зну и ја сну де фи ни ци ју ор-
га ни зо ва ног кри ми на ла, и да од ред бе чла на 2. За ко на уво де но ве ка те го-
ри је ко је не по зна је на ше кри вич но пра во. По што оп шти кри вич ни за кон 
не да је ни де фи ни ци ју пој ма гру пе, ис ти че се да су не у став не од ред бе про-
це сних за ко на ко ји ма се ме ња ју ма те ри јал не од ред бе кри вич ног за ко на. У 
пред став ци ко ја је Су ду упу ће на 8. ав гу ста 2006. го ди не тра же на је оце на 
устав но сти оспо ре ног За ко на у це ли ни јер је, пре ма на во ду ини ци ја то ра, 
оспо ре ни За кон ре тро ак тив но при ме њи ван и на де ла из вр ше на пре ње-
го вог до но ше ња, чи ме је по вре ђен устав ни прин цип nul lum cri men, nul la 
po e na si ne le ge.

Устав ни суд је, на сед ни ци од 5. ју на 2003. го ди не, до нео За кљу чак да 
се пред ло зи и ини ци ја ти ве до ста ве На род ној скуп шти ни на од го вор, од-
но сно ми шље ње, па по што од го вор ни је до би јен Суд је, на осно ву чла на 
34. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), 
на ста вио по сту пак у овом пред ме ту.

По спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је За кон о ор-
га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них ор га на у су зби ја њу ор га ни зо ва-
ног кри ми на ла до нет 18. ју ла 2002. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
42/02). Чла ном 3. За ко на о из ме на ма и до пу на ма оспо ре ног За ко на, од 11. 
апри ла 2003. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 39/03), до да та је но ва 
гла ва „IIа – По себ на овла шће ња над ле жних др жав них ор га на у кри вич-
ном по ступ ку за кри вич на де ла ор га ни зо ва ног кри ми на ла“, а у окви ру те 
гла ве у основ ни текст За ко на уне те су од ред бе чл. 15а до 15л Од ред бом 
чла на 1. За ко на о из ме на ма оспо ре ног За ко на („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 67/03), од 1. ју ла 2003. го ди не, ста вље не су ван сна ге од ред бе чл. 15в, 
15г и 15д и чла на 15ђ ст. 2. и 3, а на осно ву чла на 69. За ко на о из ме на-
ма и до пу на ма За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 58/04) пре ста ле су да ва же од ред бе чла на 15б оспо ре ног За ко на. Од-
ред бом чла на 1. За ко на о из ме на ма За ко на о ор га ни за ци ји и над ле жно-
сти др жав них ор га на у су зби ја њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 45/05), од 31. ма ја 2005. го ди не, бри са не су и од ред бе чл. 
15ђ и 15е оспо ре ног За ко на.

Оспо ре ни За кон про пи су је по себ ну ор га ни за ци ју др жав них ор га на 
и са др жи по себ не од ред бе о њи хо вој над ле жно сти у от кри ва њу и кри-
вич ном го ње њу учи ни ла ца де ла од ре ђе них овим за ко ном (члан 1.). За кон 
бли же од ре ђу је по јам ор га ни зо ва ног кри ми на ла, ор га ни зо ва не кри ми нал-
не гру пе и дру ге ор га ни зо ва не гру пе (чл. 2. и 3.). У Гла ви II „Ор га ни за ци-
ја и над ле жност др жав них ор га на у су зби ја њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла“ 
са др жа не су од ред бе о ор га ни за ци ји и овла шће њи ма: По себ ног оде ље ња 
за су зби ја ње ор га ни зо ва ног кри ми на ла (Спе ци јал но ту жи ла штво), ко је се 
обра зу је у Окру жном јав ном ту жи ла штву у Бе о гра ду (чл. 4. до 9.); Слу жбе 
за су зби ја ње ор га ни зо ва ног кри ми на ла (Слу жба) у окви ру Ми ни стар-
ства над ле жног за уну тра шње по сло ве (чл. 10. и 11.); По себ ног оде ље ња 
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за по сту па ње у пред ме ти ма кри вич них де ла из чла на 2. овог за ко на, и то у 
Окру жном су ду у Бе о гра ду – за од лу чи ва ње у пр вом сте пе ну и Апе ла ци-
о ном су ду – за од лу чи ва ње у дру гом сте пе ну (чл. 12. до 14.); По себ не при-
твор ске је ди ни це у Окру жном за тво ру у Бе о гра ду, за из др жа ва ње при тво-
ра од ре ђе ног у кри вич ном по ступ ку за де ла из чла на 2. овог за ко на (члан 
15.). У гла ви IIа (чл. 15а до 15л) са др жа не су од ред бе ко је утвр ђу ју по себ-
на овла шће ња над ле жних ор га на у кри вич ном по ступ ку за кри вич на де ла 
ор га ни зо ва ног кри ми на ла. Оспо ре ни За кон пред ста вља lex spe ci a lis, а од-
ред бе За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, као оп штег за ко на, при ме њу ју се 
за кри вич на де ла ор га ни зо ва ног кри ми на ла са мо ако овим за ко ном ни је 
друк чи је од ре ђе но (члан 15а).

Оспо ре ном од ред бом чла на 1. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко-
на („Слу жбе ни гла сник РС“, број 39/03), ко јом је из ме њен члан 2. За ко на, 
утвр ђе но је да ор га ни зо ва ни кри ми нал у сми слу овог за ко на пред ста вља 
вр ше ње кри вич них де ла од стра не ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе, од-
но сно дру ге ор га ни зо ва не гру пе или ње них при пад ни ка, за ко је је пред-
ви ђе на ка зна за тво ра од че ти ри го ди не или те жа ка зна. Од ред бом чла на 
2. ко јом је из ме њен члан 3. За ко на пред ви ђе но је да се под ор га ни зо ва ном 
кри ми нал ном гру пом из чла на 2. овог за ко на под ра зу ме ва гру па од три и 
ви ше ли ца, ко ја по сто ји од ре ђе но вре ме и де лу је спо ра зум но у ци љу вр-
ше ња јед ног или ви ше кри вич них де ла за ко ја је пред ви ђе на ка зна за тво-
ра од че ти ри го ди не или те жа ка зна, ра ди сти ца ња, по сред но или не по-
сред но, фи нан сиј ске или дру ге ма те ри јал не ко ри сти (став 1.). Под дру гом 
ор га ни зо ва ном гру пом из чла на 2. овог за ко на под ра зу ме ва се гру па ко ја 
ни је обра зо ва на у ци љу не по сред ног вр ше ња кри вич них де ла, ни ти има 
та ко раз ви је ну ор га ни за ци о ну струк ту ру, де фи ни са не уло ге и кон ти ну и-
тет члан ства сво јих при пад ни ка, али је у функ ци ји ор га ни зо ва ног кри ми-
на ла (став 2.).

Од ред ба ма оспо ре ног чла на 15. За ко на, про пи са но је: да се у Окру-
жном за тво ру у Бе о гра ду обра зу је По себ на при твор ска је ди ни ца за из др-
жа ва ње при тво ра од ре ђе ног у кри вич ном по ступ ку за кри вич на де ла из 
чла на 2. овог за ко на (став 1.); да ми ни стар над ле жан за пра во су ђе бли-
же уре ђу је ор га ни за ци ју, рад и по сту па ње са при тво ре ни ци ма у По себ-
ној при твор ској је ди ни ци, у скла ду са За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку 
и За ко ном о из вр ше њу кри вич них санк ци ја (став 2.).

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 15ж За ко на пред ви ђе но је: да Спе ци-
јал ни ту жи лац и овла шће ни ту жи лац, окри вље ни и ње гов бра ни лац и 
оште ће ни и ње гов пу но моћ ник мо гу пред ла га ти но ве до ка зе нај ка сни је до 
ис те ка ро ка од 30 да на од да на до но ше ња ре ше ња о спро во ђе њу ис тра ге 
(став 1.): да по ис те ку на ве де ног ро ка ис тра жни су ди ја По себ ног оде ље ња 
Окру жног су да на за вр шној сед ни ци за еви ден ти ра ње до ка за са чи ња ва за-
пи сник о до ка зи ма ко ји ће се из ве сти то ком спро во ђе ња ис тра ге, да се на 
овој сед ни ци мо ра ју ис та ћи и у за пи сни ку еви ден ти ра ти и сви про це сни и 
дру ги при го во ри ко ји се од но се на ту фа зу кри вич ног по ступ ка (став 2.); 
да се, из у зет но, ако до ка зи или раз ло зи за про це сне или дру ге при го во ре 
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до ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на, од но сно до за вр шне сед ни це за еви-
ден ти ра ње до ка за ни су по сто ја ли или се за њих очи глед но ни је мо гло зна-
ти, но ви до ка зи мо гу пред ла га ти или при го во ри ис ти ца ти нај ка сни је до 
за кљу че ња ис тра ге, о че му ис тра жни су ди ја По себ ног оде ље ња Окру жног 
су да од лу чу је ре ше њем (став 3.).

Од ред бе чла на 15з став 2. За ко на утвр ђу ју да се пра во раз гле да ња спи са 
мо же ко ри сти ти од мо мен та до но ше ња ре ше ња о спро во ђе њу ис тра ге (став 
1.), као и да ис тра жни су ди ја мо же ре ше њем од лу чи ти да се ово пра во ко-
ри сти од мо мен та кад су са слу ша ни сви осум њи че ни об у хва ће ни зах те вом 
за спро во ђе ње ис тра ге, а од ред бе ста ва 3. овог чла на – да се про тив ре ше ња 
мо же из ја ви ти при го вор пред сед ни ку По себ ног оде ље ња Окру жног су да, 
ко ји је ду жан да ре ше ње по при го во ру до не се у ро ку од 48 ча со ва.

Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, у од но су на ко ји је тра же на 
оце на устав но сти оспо ре ног За ко на, пре стао је да ва жи до но ше њем но вог 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, ко ји је сту пио на сна гу 8. но вем бра 2006. го ди-
не, па се оце на устав но сти оспо ре них за кон ских од ре да ба вр ши у од но су 
на ва же ћи Устав. Та ко ђе, са гла сно од ред би чла на 112. За ко на о Устав ном 
су ду, по сту пак пред Устав ним су дом за по чет пре да на сту па ња на сна гу 
За ко на окон ча ће се по од ред ба ма овог за ко на.

Устав утвр ђу је:
– да је Ре пу бли ка Ср би ја др жа ва срп ског на ро да и свих гра ђа на ко ји 

у њој жи ве, за сно ва на на вла да ви ни пра ва и со ци јал ној прав ди, на че ли-
ма гра ђан ске де мо кра ти је, људ ским и ма њин ским пра ви ма и сло бо да ма и 
при пад но сти европ ским прин ци пи ма и вред но сти ма (члан 1.);

– да се људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом не по сред но при-
ме њу ју и да се Уста вом јем че, и као та ква, не по сред но се при ме њу ју и 
људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме-
ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма и за ко ни ма. За-
ко ном се мо же про пи са ти на чин оства ри ва ња ових пра ва са мо ако је то 
Уста вом из ри чи то пред ви ђе но или ако је то нео п ход но за оства ре ње по је-
ди ног пра ва због ње го ве при ро де, при че му за кон ни у ком слу ча ју не сме 
да ути че на су шти ну за јем че ног пра ва (члан 18. ст. 1. и 2.);

– да људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом мо гу за ко ном би ти 
огра ни че на ако огра ни че ње до пу шта Устав, у свр хе ра ди ко јих га Устав 
до пу шта, у оби му нео п ход ном да се устав на свр ха огра ни че ња за до во љи 
у де мо крат ском дру штву и без за ди ра ња у су шти ну за јем че ног пра ва, а 
да се до стиг ну ти ни во људ ских и ма њин ских пра ва не мо же сма њи ва ти 
(члан 20. ст. 1. и 2.);

– да сва ко има пра во на суд ску за шти ту ако му је по вре ђе но или ус-
кра ће но не ко људ ско или ма њин ско пра во за јем че но Уста вом, као и пра во 
на укла ња ње по сле ди ца ко је су по вре дом на ста ле (члан 22. став 1.);

– да сва ко има пра во на лич ну сло бо ду и без бед ност, а ли ше ње сло-
бо де до пу ште но је са мо из раз ло га и у по ступ ку ко ји су пред ви ђе ни за ко-
ном, као и да се ли це ко је је ли ше но сло бо де од стра не др жав ног ор га на 
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од мах, на је зи ку ко ји раз у ме, оба ве шта ва о раз ло зи ма ли ше ња сло бо де, о 
оп ту жби ко ја му се ста вља на те рет као и о сво јим пра ви ма и да има пра-
во да без од ла га ња о свом ли ше њу сло бо де оба ве сти ли це по свом из бо ру 
(члан 27. ст. 1. и 2.);

– да ли це за ко је по сто ји осно ва на сум ња да је учи ни ло кри вич но де-
ло мо же би ти при тво ре но са мо на осно ву од лу ке су да, ако је при тва ра ње 
нео п ход но ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка (члан 30. став 1.);

– да тра ја ње при тво ра суд сво ди на нај кра ће нео п ход но вре ме, има ју-
ћи у ви ду раз ло ге при тво ра. При твор од ре ђен од лу ком пр во сте пе ног су да 
тра је у ис тра зи нај ду же три ме се ца, а ви ши суд га мо же, у скла ду са за-
ко ном, про ду жи ти на још три ме се ца. Ако до ис те ка овог вре ме на не бу-
де по диг ну та оп ту жни ца, окри вље ни се пу шта на сло бо ду. По сле по ди за-
ња оп ту жни це тра ја ње при тво ра суд сво ди на нај кра ће нео п ход но вре ме, 
у скла ду са за ко ном (члан 31. ст. 1. и 2.);

– да сва ко ко је окри вљен за кри вич но де ло има пра во да у нај кра ћем 
ро ку, у скла ду са за ко ном, по дроб но и на је зи ку ко ји раз у ме, бу де оба ве-
штен о при ро ди и раз ло зи ма де ла за ко је се те ре ти, као и до ка зи ма при ку-
пље ним про тив ње га. Сва ко ко је окри вљен за кри вич но де ло има пра во 
на од бра ну и пра во да узме бра ни о ца по свом из бо ру, да с њим не сме та но 
оп шти и да до би је при ме ре но вре ме и од го ва ра ју ће усло ве за при пре му од-
бра не. Сва ко ко ме се су ди за кри вич но де ло има пра во да сам или пре ко 
бра ни о ца из но си до ка зе у сво ју ко рист, ис пи ту је све до ке оп ту жбе и да зах-
те ва да се, под истим усло ви ма као све до ци оп ту жбе и у ње го вом при су ству, 
ис пи ту ју и све до ци од бра не. Сва ко ко ме се су ди за кри вич но де ло има пра-
во да му се су ди без оду го вла че ња, као и да ли це ко је је окри вље но или ко ме 
се су ди за кри вич но де ло ни је ду жно да да је ис ка зе про тив се бе или про тив 
ли ца бли ских се би, ни ти да при зна кри ви цу (члан 33. ст. 1, 2, 5, 6. и 7.);

– да се ни ко не мо же огла си ти кри вим за де ло ко је, пре не го што је учи-
ње но, за ко ном или дру гим про пи сом за сно ва ним на за ко ну ни је би ло пред-
ви ђе но као ка жњи во, ни ти му се мо же из ре ћи ка зна ко ја за то де ло ни је би ла 
пред ви ђе на, као и да се сва ко сма тра не ви ним за кри вич но де ло док се ње го-
ва кри ви ца не утвр ди прав но сна жном од лу ком су да (члан 34. ст. 1. и 2.);

– да се јем чи јед на ка за шти та пра ва пред су до ви ма и дру гим др жав-
ним ор га ни ма, има о ци ма јав них овла шће ња и ор га ни ма ауто ном не по-
кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. Сва ко има пра во на жал бу или 
дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о ње го вом пра ву, 
оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су (члан 36. ст. 1. и 2.).

Пре ма чла ну 97. став 1. Уста ва, Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу-
је, по ред оста лог, оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на; устав-
ност и за ко ни тост, по сту пак пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни-
ма, од го вор ност и санк ци је за по вре ду сло бо да и пра ва гра ђа на утвр ђе них 
Уста вом и за по вре ду за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та, ам не сти је и 
по ми ло ва ња за кри вич на де ла (тач ка 2.), ор га ни за ци ју, над ле жност и рад 
ре пу блич ких ор га на (тач ка 16.).
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При ли ком оце не устав но сти оспо ре ног За ко на, Устав ни суд је имао у 
ви ду и од го ва ра ју ће од ред бе Оп ште Де кла ра ци је о пра ви ма чо ве ка из 1948. 
го ди не („Слу жбе ни лист ФНРЈ“, број 0/48), Ме ђу на род ног пак та о гра ђан-
ским и по ли тич ким пра ви ма („Слу жбе ни лист СФРЈ“, број 17/71) и Европ-
ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да („Слу жбе ни 
лист Ср би је и Цр не Го ре –Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 9/03 и 5/05).

Раз ма тра ју ћи оспо ре не од ред бе За ко на, Устав ни суд је утвр дио сле де ће:
Оспо ре на од ред ба чла на 1. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о 

ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них ор га на у су зби ја њу ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла („Слу жбе ни гла сник РС“, број 39/03), ко јом је из ме њен члан 2. 
основ ног тек ста За ко на, де фи ни ше по јам „ор га ни зо ва ни кри ми нал“ као 
вр ше ње кри вич них де ла од стра не ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе, од-
но сно дру ге ор га ни зо ва не гру пе или ње них при пад ни ка за ко је је пред-
ви ђе на ка зна за тво ра од че ти ри го ди не или те жа ка зна. За кон не са др жи 
на во ђе ње по себ них кри вич них де ла ко ја би ула зи ла у до мен ор га ни зо ва-
ног кри ми на ла, већ да је не ку вр сту ши ро ке де фи ни ци је ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла, из ко је про из ла зи да је ор га ни зо ва ни кри ми нал по себ на вр-
ста кри ми на ла ко ји се од дру гих вр ста раз ли ку је по то ме што рад ња из вр-
ше ња и учи ни лац не чи не ње го ва прав на обе леж ја, већ се ра ди о ор га ни-
зо ва њу гру пе љу ди ра ди вр ше ња кри вич них де ла, ко је ме ђу соб но по ве зу је 
од ре ђе ни ма те ри јал ни ин те рес. Члан 2. оспо ре ног За ко на, ко јим је из ме-
њен члан 3. основ ног тек ста За ко на, бли же од ре ђу је по јам „ор га ни зо ва не 
кри ми нал не гру пе“, та ко што од ре ђу је ку му ла тив но ис пу ње ње од ре ђе них 
усло ва: да гру па са др жи нај ма ње три ли ца, да по сто ји од ре ђе но вре ме, да 
де лу је спо ра зум но у ци љу вр ше ња јед ног или ви ше кри вич них де ла, за 
ко је је пред ви ђе на ка зна за тво ра од че ти ри го ди не или те жа ка зна, и да 
је раз лог ор га ни зо ва ња сти ца ње, по сред но или не по сред но, фи нан сиј-
ске или дру ге ма те ри јал не ко ри сти. Под „дру гом ор га ни зо ва ном гру пом“ 
под ра зу ме ва се гру па ко ја ни је ор га ни зо ва на у ци љу не по сред ног вр ше ња 
кри вич ног де ла и не ма од ре ђе ну ор га ни за ци о ну струк ту ру, али је у функ-
ци ји ор га ни зо ва ног кри ми на ла.

Устав ни суд је оце нио да не ма осно ва за утвр ђи ва ње не у став но сти на-
ве де них од ре да ба чл. 1. и 2. оспо ре ног За ко на о из ме на ма и до пу на ма За-
ко на, јер устав не од ред бе пре ма ко ји ма се ни ко не мо же огла си ти кри вим 
за де ло ко је, пре не го што је учи ње но, за ко ном или дру гим про пи сом за-
сно ва ним на за ко ну ни је би ло пред ви ђе но као ка жњи во, ни ти му се мо же 
из ре ћи ка зна ко ја за то де ло ни је би ла пред ви ђе на (члан 34. став 1.) као 
и од ред бе пре ма ко ји ма је Ре пу бли ка Ср би ја над ле жна да уре ђу је и обез-
бе ђу је оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа ни на (члан 97. став 
1. тач ка 2)), пред ста вља ју оквир овла шће ња за ко но дав ца да утвр ди пред-
мет ре гу ли са ња оспо ре ног За ко на и бли же од ре ди пој мо ве ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла, ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе и дру ге ор га ни зо ва не гру пе. 
С об зи ром на то да се са мо за ко ном, као нај ви шим прав ним ак том у хи је-
рар хи ји до ма ћих прав них ака та од ре ђе них Уста вом, про пи су ју кри вич на 
де ла и санк ци је за учи ни о це, са ста но ви шта над ле жно сти Устав ног су да 
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ни је од зна ча ја чи ње ни ца да ли се но ве ка те го ри је кри вич ног пра ва или 
но ва кри вич на де ла и њи хо ва де фи ни ци ја од ре ђу ју по себ ним за ко ном, 
као ни то што се јед ним, пре вас ход но, про це сним за ко ном, де фи ни шу од-
ре ђе не ма те ри јал но прав не од ред бе у си сте му кри вич ног пра ва. Оспо ре-
ним од ред ба ма За ко на не про пи су ју се но ва кри вич на де ла, па сто га не ма 
по вре де ни прин ци па за бра не ре тро ак тив ног деј ства за ко на, ни ти пра ва 
окри вље ног ли ца на прет по став ку не ви но сти у кри вич ном по ступ ку.

Од ред ба чла на 15. За ко на, ко ји је оспо рен без на во ђе ња раз ло га за 
утвр ђи ва ње не у став но сти, уре ђу је обра зо ва ње, ор га ни за ци ју и рад По-
себ не при твор ске је ди ни це у са ста ву Окру жног за тво ра у Бе о гра ду, као 
јед ног од об ли ка ор га ни за ци је др жав ног ре пре сив ног апа ра та, ко ји је при-
ла го ђен бор би про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла, што је у са гла сно сти са 
од ред бом чла на 136. став 3. Уста ва, пре ма ко јој се по сло ви др жав не упра-
ве уре ђу ју за ко ном.

Од ред бе оспо ре ног чла на 15ж За ко на утвр ђу ју рок од 30 да на од да на 
до но ше ња ре ше ња о спро во ђе њу ис тра ге у ко ме се мо гу пред ла га ти но ви 
до ка зи, од ре ђу ју из у зет ке од овог пра ви ла, као и по сту пак ис ти ца ња при-
го во ра ко ји се од но се на ту фа зу по ступ ка, а члан 15з За ко на про пи су је да 
се пра во раз гле да ња спи са мо же ко ри сти ти од мо мен та до но ше ња ре ше ња 
о спро во ђе њу ис тра ге, с тим што се ово пра во мо же ре ше њем ис тра жног 
су ди је огра ни чи ти, од но сно од ло жи ти до мо мен та кад су са слу ша ни сви 
осум њи че ни об у хва ће ни зах те вом за спро во ђе ње ис тра ге. 

На ве де не од ред бе чла на 15ж За ко на, ко је уре ђу ју пи та ње пред ла га ња 
но вих до ка за, по оце ни Су да, од но се се под јед на ко на све уче сни ке у ис тра-
жном по ступ ку – спе ци јал ног ту жи о ца, овла шће ног ту жи о ца, окри вље ног 
и ње го вог бра ни о ца, као и оште ће ног и ње го вог пу но моћ ни ка, па сто га 
не ма по вре де прин ци па рав но прав но сти у том по ступ ку, као ни по вре де 
Уста вом га ран то ва ног пра ва на при ме ре но вре ме и од го ва ра ју ће усло ве за 
при пре му од бра не. Ове од ред бе до во де до про це сне кон цен тра ци је до ка за 
чи је се из во ђе ње пред ла же, ра ди де ло твор ни јег и ефи ка сни јег спро во ђе-
ња кри вич ног по ступ ка у ње го вој ис тра жној фа зи, ка да се ли ца окри вље на 
за кри вич на де ла из обла сти ор га ни зо ва ног кри ми на ла нај че шће на ла зе у 
при тво ру, та ко да су у функ ци ји устав них јем ста ва о су ђе њу у ра зум ном 
ро ку и без оду го вла че ња из чла на 32. став 1. и чла на 33. став 6. Уста ва. Они 
до ка зи ко ји су од зна ча ја за од бра ну окри вље ног, а ко ји до ис те ка За ко ном 
про пи са ног ро ка ни су по сто ја ли или се за њих ни је мо гло зна ти, мо гу се 
пред ла га ти и на кнад но, до за кљу че ња ис тра ге, као и у фа зи глав ног пре-
тре са, ка да ће се окри вље ном ли цу евен ту ал но су ди ти за кри вич на де ла 
ко ја су би ла пред мет спро во ђе ња ис тра ге, због че га та ко ђе не ма ни по вре-
де по себ них пра ва окри вље ног, за јем че них у чла ну 33. став 5. Уста ва.

У ве зи са на во дом пред ла га ча да је оспо ре ном од ред бом чла на 15з 
став 2. За ко на до ве де но у пи та ње пра во на од бра ну, јер је окри вље ни у 
по гле ду раз гле да ња спи са до ве ден у не по вољ ни ји по ло жај у од но су на ту-
жи о ца, Суд је кон ста то вао да је од ред бом чла на 33. став 1. Уста ва утвр ђе-
но да окри вље ни, у скла ду са за ко ном, има пра во да у нај кра ћем ро ку бу де 
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оба ве штен о при ро ди и раз ло зи ма де ла за ко је се те ре ти, као и о до ка зи-
ма при ку пље ним про тив ње га. То зна чи да Устав пре пу шта за ко но дав цу 
да бли же уре ди ова пи та ња, у скла ду са Уста вом утвр ђе ним прин ци пи ма 
и нор ма ма по твр ђе них ме ђу на род них уго во ра и оп ште при хва ће них пра-
ви ла ме ђу на род ног пра ва. Пре ма од ред ба ма чла на 27. став 2. и чла на 29. 
Уста ва, ли це ко је се ли ша ва сло бо де мо ра би ти од мах оба ве ште но о оп ту-
жби ко ја му се ста вља на те рет, о пра ву да ни шта не из ја вљу је и пра ву да 
не бу де са слу ша но без при су ства бра ни о ца ко га сам иза бе ре или бра ни о ца 
ко ји ће му бес плат но пру жи ти прав ну по моћ, ако не мо же да је пла ти. Са-
мим тим, не по сто ји не по сред но устав но јем ство да ће се окри вље ном од-
мах пре до чи ти сви до ка зи прет ход но при ку пље ни про тив ње га, у фор ми 
оба ве зног уви да у спи се по сту па ју ћег др жав ног ор га на, већ са мо да о тим 
до ка зи ма бу де у нај кра ћем ро ку оба ве штен. У скла ду са од ред ба ма За ко-
ни ка о кри вич ном по ступ ку, окри вље ном се пре са слу ша ња мо ра пре до-
чи ти за шта се те ре ти и ко ји осно ви сум ње и до ка зи сто је про тив ње га, 
те да ни је ду жан да из не се сво ју од бра ну, ни ти да од го ва ра на по ста вље-
на пи та ња, што пред ста вља кон кре ти за ци ју на ве де них устав них јем ста ва. 
Огра ни че ње пра ва окри вље ног и ње го вог бра ни о ца на раз гле да ње спи са 
пред ме та и ве зи ва ње тог пра ва за мо ме нат до но ше ња ре ше ња о спро во ђе-
њу ис тра ге, ко је је уве де но оспо ре ном од ред бом За ко на о ор га ни за ци ји и 
над ле жно сти др жав них ор га на у су зби ја њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла, по 
оце ни Су да, ни је не са гла сно са Уста вом. Та ко ђе, про пи са на мо гућ ност да 
ис тра жни су ди ја у по ступ ку за кри вич на де ла из обла сти ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла од лу чи да се пра во на раз гле да ње спи са од ло жи до мо мен та 
кад су са слу ша ни сви осум њи че ни об у хва ће ни зах те вом за спро во ђе ње 
ис тра ге, пред ста вља ра зум но и сра змер но огра ни че ње про це сних пра ва 
окри вље ног, у скла ду са овла шће њи ма за ко но дав ца, ко јим се не по вре ђу ју 
Уста вом за јем че на пра ва ових ли ца. Без на ве де ног огра ни че ња, а има ју ћи 
у ви ду по вер љи вост ин фор ма ци ја и до ка за у ис тра жним спи си ма ова кве 
вр сте, осум њи че на ли ца ко ја се кри ју или су из дру гих раз ло га тре нут-
но не до ступ на ор га ни ма го ње ња, мо гла би да до ђу до по да та ка на осно-
ву ко јих би би ло угро же но да ље не сме та но во ђе ње по ступ ка или лич на 
без бед ност све до ка, све до ка са рад ни ка, при кри ве них ислед ни ка и дру гих 
уче сни ка кри вич ног по ступ ка са еле мен ти ма ор га ни зо ва ног кри ми на ла. 
Осим то га, до но ше ње ова квог ре ше ња је пред ви ђе но са мо као мо гућ ност, 
али не и оба ве за у по сту па њу ис тра жног су ди је, а за шти та окри вље ног 
од евен ту ал не зло у по тре бе овог дис кре ци о ног овла шће ња су ди је, са др-
жа на је у пра ву на при го вор пред сед ни ку По себ ног оде ље ња Окру жног 
су да и у про пи са ном вр ло крат ком ро ку од 48 ча со ва у ком се по при го-
во ру мо ра ре ши ти.

Оспо ре ним нор ма тив ним ре ше њи ма су, по оце ни Су да, у окви ру устав-
них овла шће ња за ко но дав ца, утвр ђе на по себ на пра ви ла по ступ ка ко ја су 
при ла го ђе на спе ци фич ним зах те ви ма бор бе про тив ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла, па у том сми слу ова ре ше ња мо гу да од сту па ју од пра ви ла утвр-
ђе них За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку, на ко ја се пред ла га чи по зи ва ју. 
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Та ко ђе, ме ђу соб ну са гла сност за ко на, од но сно уса гла ше ност спе ци јал ног 
са оп штим за ко ном Устав ни суд ни је над ле жан да оце њу је, у сми слу од ре-
да ба чла на 167. Уста ва.

На осно ву на ве де ног, Суд је утвр дио да не ма осно ва за утвр ђи ва ње не-
у став но сти од ре да ба чла на 15ж и чла на 15з став 2. оспо ре ног За ко на.

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 15б За ко на би ло је пред ви ђе но: да, ра ди 
при ку пља ња оба ве ште ња и до ка за о ор га ни зо ва ном кри ми на лу, овла шће-
но слу жбе но ли це Слу жбе мо же, и без на ред бе су да, да при нуд но до ве де и 
у про сто ри ја ма Слу жбе да пре вен тив но за др жи ли це ко је мо же да пру жи 
та оба ве ште ња или ука же на до ка зе и да пре вен тив но за др жа ва ње мо же 
да тра је нај ду же 24 ча са (став 1.); да је овла шће но слу жбе но ли це Слу жбе 
ду жно да, од мах по при во ђе њу у слу жбе не про сто ри је, оба ве сти пре-
вен тив но за др жа но ли це о раз ло гу за др жа ва ња, пра ву на оба ве шта ва ње 
по ро ди це и дру гих ли ца, као и пра ву на адво ка та (став 2.); да се при вре-
ме но за др жа но ли це не сме са слу ша ва ти, ни ти се од ње га мо гу тра жи ти 
оба ве ште ња ко ја се не од но се на раз ло ге пре вен тив ног за др жа ва ња (став 
3.), а из у зет но, ако раз ло зи хит но сти то зах те ва ју пре вен тив но за др жа но 
ли це мо же би ти са слу ша но у сми слу За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, уз 
оба ве зно при су ство са слу ша њу адво ка та, да за са слу ша ње ни је по тре бан 
при ста нак из чла на 226. став 9. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку (став 4.); 
да се пре вен тив но за др жа ва ње пре ки да и пре ис те ка ро ка од 24 ча са чим 
пре ста ну раз ло зи за то (став 5.), а кад је пре вен тив но за др жа но вој но ли-
це, о то ме се без од ла га ња оба ве шта ва ње го ва ко ман да (став 6.).

Оспо ре ним чла ном 15в За ко на би ла је утвр ђе на мо гућ ност да се пре-
вен тив но за др жа но ли це, из у зет но, за др жи још 30 да на у про сто ри ја ма 
По себ не при твор ске је ди ни це, уко ли ко при ку пље на оба ве ште ња и до ка зи 
оправ да ва ју прет по став ку да ће ли це да оме та или спре чи ме ре или рад ње 
од ин те ре са за кри вич ни по сту пак за кри вич на де ла ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла ко је спро во де овла шће на слу жбе на ли ца Слу жбе и да ре ше ње о 
за др жа ва њу до но си, на пред лог овла шће ног слу жбе ног ли ца Слу жбе, спе-
ци јал ни јав ни ту жи лац, од но сно овла шће ни ту жи лац, у ро ку од 12 ча со ва 
од под но ше ња пред ло га (ст. 1. и 2.). Та ко ђе, на ве де ним чла ном За ко на је 
би ла од ре ђе на фор ма и са др жи на пред ло га за за др жа ва ње, као и мо гућ-
ност да се за др жа ва ње про ду жи 15 да на, а на осно ву но вог пред ло га још 
15 да на (став 3.), био је уре ђен по сту пак по пред ло гу за за др жа ва ње (став 
6.) и утвр ђе но пра во пре вен тив но за др жа ног ли ца да из ја ви жал бу про-
тив ре ше ња о за др жа ва њу, о ко јој је од лу чи вао Ре пу блич ки јав ни ту жи-
лац у ро ку од 72 ча са (став 7.).

Од ред ба ма оспо ре ног чла на 15г За ко на би ла је про пи са на мо гућ ност 
за др жа ва ња у про сто ри ја ма По себ не при твор ске је ди ни це, у тра ја њу од 30 
да на, ли ца за ко је по сто је осно ви сум ње да је из вр ши ло кри вич но де ло са 
еле мен ти ма ор га ни зо ва ног кри ми на ла (став 1.), ре ше ње је у овом слу ча ју 
до но си ло овла шће но слу жбе но ли це Слу жбе (став 2.), а ми ни стар над ле-
жан за уну тра шње по сло ве је мо гао, из на ро чи то оправ да них раз ло га, да 
про ду жи ти за др жа ва ње осум њи че ног ли ца за још нај ви ше 30 да на (став 3.).
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Оспо ре не од ред бе чла на 15д. За ко на про пи си ва ле су: мо гућ ност да, 
ако је то нео п ход но за утвр ђи ва ње кри ми нал не гру пе, про тив ли ца за ко је 
је утвр ђе но да при па да та квој гру пи или дру гој ор га ни зо ва ној гру пи ис-
тра жни су ди ја По себ ног оде ље ња Окру жног су да, на пред лог Спе ци јал-
ног ту жи о ца, ре ше њем од ре ди при твор у По себ ној при твор ској је ди ни ци 
у тра ја њу од три ме се ца (став 1.); са др жи ну пред ло га и ре ше ња из ста ва 
1, рок за до но ше ње ре ше ња, као и са др жи ну ре ше ња о од би ја њу пред ло га 
(ст. 2. до 7.); оба ве зу до ста вља ња ре ше ња о од ре ђи ва њу при тво ра исто-
вре ме но Спе ци јал ном ту жи о цу и Слу жби (став 6.); мо гућ ност да за вре ме 
тра ја ња при тво ра, ли це ко ме је од ре ђен при твор, са слу ша Спе ци јал ни ту-
жи лац или овла шће ни ту жи лац, а на зах тев Спе ци јал ног ту жи о ца и овла-
шће но слу жбе но ли це Слу жбе (став 7.).

Чла ном 15ђ оспо ре ног За ко на би ла је про пи са на мо гућ ност про ду жа-
ва ња при тво ра од стра не Вр хов ног су да за још три ме се ца (став 1.) и мо-
гућ ност из ја вљи ва ња жал бе про тив ре ше ња о при тво ру ко је до но си ис-
тра жни су ди ја по себ ног оде ље ња Окру жног су да (став 2.), као и да жал ба 
не од ла же из вр ше ња ре ше ња (став 3.).

Устав ни суд је, на сед ни ци одр жа ној 5. ју на 2003. го ди не, до нео Ре ше-
ње („Слу жбе ни гла сник РС“, број 60/03) ко јим је об у ста вље но из вр ше ње 
по је ди нач них ака та и рад њи пред у зе тих на осно ву чл. 15в, 15г и 15д 
оспо ре ног За ко на, по што је оце нио да се при ме ном ових за кон ских од-
ре да ба до во де у пи та ње Уста вом га ран то ва не сло бо де и пра ва гра ђа на, 
до стиг ну ти ни во људ ских пра ва и гра ђан ских сло бо да, устав ни прин ци-
пи и оп ште при хва ће ни стан дар ди ме ђу на род ног пра ва, ко ји се од но се на 
при твор, ор га не ко ји га од ре ђу ју, ду жи ну тра ја ња при тво ра и пра во на 
од бра ну, као и Уста вом утвр ђен по ло жај су до ва и дру гих ор га на у за шти-
ти сло бо да и пра ва гра ђа на. На ве де но ре ше ње је у том тре нут ку про из ве-
ло од го ва ра ју ће про ме не у прав ном си сте му, јер је спре че на да ља при ме-
на оспо ре них од ре да ба За ко на, а На род на скуп шти на је у вр ло крат ком 
ро ку на кон то га от кло ни ла из прав ног по рет ка од ред бе За ко на ко је су 
би ле не са гла сне са Уста вом.

За ко ном о из ме на ма и до пу на ма оспо ре ног За ко на („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 67/03), ко ји је сту пио на сна гу 2. ју ла 2003. го ди не, бри са не 
су од ред бе чл. 15в, 15г и 15д и чла на 15ђ ст. 2. и 3, а на осно ву чла на 69. За-
ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 58/04), ко ји је сту пио на сна гу 5. ма ја 2004. го ди не, 
пре ста ле су да ва же од ред бе чла на 15б оспо ре ног За ко на. Ка ко су у то ку 
по ступ ка пред Устав ним су дом на ве де не од ред бе пре ста ле да ва же, а пре-
стао је да ва жи и Устав од 1990. го ди не, у од но су на ко ји је тра же на оце на, 
сте кли су се усло ви за об у ста ву по ступ ка, у сми слу чла на 57. тач ка 2) За-
ко на о Устав ном су ду, јер Устав ни суд не мо же да утвр ђу је не са гла сност 
оп штег ак та са Уста вом ко ји ни је на сна зи.

С об зи ром на то да су оспо ре не од ред бе чл. 15в, 15г и 15д За ко на ста-
вље не ван сна ге, пре ста ли су раз ло зи за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них 
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ака та и рад њи пред у зе тих на осно ву тих за кон ских од ре да ба, па се ме ра 
об у ста ве уки да, са гла сно од ред би чла на 56. став 2. За ко на о Устав ном су ду.

О на во ди ма пред ла га ча и ини ци ја то ра, ко ји ма се ука зу је на по тре бу 
пре ци зни јег де фи ни са ња по је ди них пој мо ва, пот пу ни јег уре ђи ва ња од ре-
ђе них устав них пра ва у по је ди ним фа за ма по ступ ка пред др жав ним ор га-
ни ма од ре ђе ним овим за ко ном, не ус кла ђе ност оспо ре ног За ко на са За ко-
ни ком о кри вич ном по ступ ку, та да ва же ћом Устав ном по ве љом др жав не 
за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра, и По ве љом о људ ским и ма њин ским пра-
ви ма, Устав ни суд ни је над ле жан да од лу чу је. Та ко ђе, Устав ни суд, пре-
ма чла ну 167. Уста ва, ни је над ле жан да оце њу је ни ис прав ност при ме не 
оп штих прав них ака та, па је, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 1) 
За ко на о Устав ном су ду, од лу че но као у тач ки 5. из ре ке.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 36. став 1. тач ка 1), чла на 45. 
став 1. тач ка 14), чла на 46. тач. 5) и 7) и чла на 57. тач ка 2) За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-166/2003. од 23. апри ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 51/09)

За кон о су ди ја ма
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08)

– члан 30. став 1. и члан 64. став 2.

Ре ше ње пре ма ко јем су ди је, као чла но ви из бор них ко ми си ја у по-
ступ ку из бо ра на род них по сла ни ка, од но сно од бор ни ка, уче ству ју у 
до но ше њу по је ди нач них ака та о чи јој за ко ни то сти од лу чу ју над ле жни 
су до ви, не са гла сно је са устав ним на че ли ма вла да ви не пра ва, по де ле 
вла сти и за бра не су ко ба ин те ре са, као и са од ред ба ма Уста ва о са мо-
стал но сти и не за ви сно сти суд ства, од но сно не за ви сно сти су ди ја.

Овла шће ње ми ни стра над ле жног за пра во су ђе, као но си о ца из вр шне 
вла сти, да по кре ће по сту пак за раз ре ше ње су ди је, не са гла сно је устав ном 
на че лу по де ле вла сти и на че лу са мо стал но сти и не за ви сно сти су до ва.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да од ред ба чла на 30. став 1. у де лу ко ји гла си: „Су ди ја мо же 
би ти члан Ре пу блич ке из бор не ко ми си је, од но сно из бор не ко ми си је ауто-
ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве“ и од ред ба чла на 64. став 
2. у де лу ко ји гла си: „ми ни стра над ле жног за пра во су ђе“, За ко на о су ди ја ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08) ни су у са гла сно сти са Уста вом.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ни суд је, по соп стве ној ини ци ја ти ви, Ре ше њем IУз-42/2009 од 

19. фе бру а ра 2009. го ди не, об ја вље ним у „Слу жбе ном гла сни ку РС“, број 
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21/09, по кре нуо по сту пак за оце ну устав но сти од ред бе чла на 30. став 1. 
у де лу ко ји гла си: „Су ди ја мо же би ти члан Ре пу блич ке из бор не ко ми си је, 
од но сно из бор не ко ми си је ауто ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве“ и од ред бе чла на 64. став 2. у де лу ко ји гла си: „ми ни стра над-
ле жног за пра во су ђе“ За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
116/08). У то ку по ступ ка за оце ну устав но сти од ред бе чла на 10. За ко на о 
из ме на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма од 2004. го ди не („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 44/04), Устав ни суд је утвр дио да и но во до не ти За кон о су-
ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08), ко ји по чи ње да се при ме-
њу је 1. ја ну а ра 2010. го ди не, у чла ну 64. став 2. са др жи исто вет ну од ред бу. 
Том при ли ком, Устав ни суд је, на сед ни ци од 19. фе бру а ра 2009. го ди не, 
утвр дио да ре ше ње са др жа но у чла ну 10. За ко на, ко јим је пред ви ђе но да 
по сту пак за утвр ђи ва ње на вр ше ња рад ног ве ка и раз ло га за раз ре ше ње 
су ди је по кре ће, по ред дру гих на ве де них су бје ка та, „и ми ни стар над ле-
жан за пра во су ђе“, ни је у са гла сно сти са Уста вом. Исто ве тан став Устав ни 
суд је за у зео и оце њу ју ћи устав ност од ред бе чла на 13. За ко на о из ме на ма 
и до пу на ма За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 42/02), од-
но сно у Од лу ци број IУ-122/02 од 11. фе бру а ра 2003 го ди не („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 17/03).

Та ко ђе, има ју ћи у ви ду под не ске упу ће не Устав ном су ду у ве зи са 
члан ством су ди ја у из бор ним ко ми си ја ма, Устав ни суд је, у ин те ре су за-
шти те устав но сти, раз ма трао од ред бу чла на 30. став 1. За ко на о су ди ја ма, 
па је, на осно ву од ред бе чла на 53. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 109/07), по кре нуо по сту пак за оце ну устав но сти 
и ове од ред бе За ко на, у де лу ко ји се од но си на мо гућ ност да су ди ја бу де 
члан Ре пу блич ке из бор не ко ми си је, од но сно из бор не ко ми си је ауто ном не 
по кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

Устав ни суд је на сед ни ци одр жа ној 19. фе бру а ра 2009. го ди не за кљу-
чио да Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка до ста ви На род ној скуп шти ни на 
од го вор, на осно ву од ре да ба чла на 33. став 1. и чла на 107. став 1. За ко-
на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07). По што у оста-
вље ном ро ку, а ни на кнад но, На род на скуп шти на ни је до ста ви ла од го вор, 
Суд је на ста вио по сту пак, на осно ву од ред бе чла на 34. став 3. За ко на о 
Устав ном су ду.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ним од-
ред ба ма чла на 30. став 1. и чла на 64. став 2. За ко на о су ди ја ма, утвр ђе но: 
да су ди ја не мо же би ти на функ ци ја ма у ор га ни ма ко ји до но се про пи се и 
ор га ни ма из вр шне вла сти, јав ним слу жба ма и ор га ни ма по кра јин ске ауто-
но ми је и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, да не мо же би ти члан по ли тич ке 
стран ке, ни ти мо же по ли тич ки де ло ва ти на дру ги на чин, да се не мо же ба-
ви ти би ло ко јим јав ним или при ват ним пла ће ним по слом, ни ти пру жа ти 
прав не услу ге или са ве те уз на кна ду, али „да мо же би ти члан Ре пу блич ке 
из бор не ко ми си је, од но сно из бор не ко ми си је ауто ном не по кра ји не и је ди-
ни це ло кал не са мо у пра ве“ (члан 30. став 1.); да се по сту пак за раз ре ше ње 
(су ди је) по кре ће пред ло гом пред сед ни ка су да, пред сед ни ка не по сред но 
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ви шег су да, пред сед ни ка Вр хов ног ка са ци о ног су да, ми ни стра над ле жног 
за пра во су ђе, ор га на над ле жних за вред но ва ње ра да су ди је и Ди сци плин-
ске ко ми си је (члан 64. став 2.).

За оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на, од зна ча ја су од ред бе 
Уста ва у ко ји ма је утвр ђе но: да уре ђе ње вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји по чи-
ва на по де ли вла сти на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску и да је суд ска власт 
не за ви сна (члан 4. ст. 2. и 4.); да ни ко не мо же вр ши ти др жав ну или јав ну 
функ ци ју ко ја је у су ко бу са ње го вим дру гим функ ци ја ма, по сло ви ма или 
при ват ним ин те ре си ма и да се по сто ја ње су ко ба ин те ре са и од го вор ност 
при ње го вом ре ша ва њу од ре ђу ју Уста вом и за ко ном (члан 6.); да су су до ви 
са мо стал ни и не за ви сни у свом ра ду и да су де на осно ву Уста ва, за ко на и 
дру гих оп штих ака та, ка да је то пред ви ђе но за ко ном, оп ште при хва ће них 
пра ви ла ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе них ме ђу на род них уго во ра (члан 
142. став 2.); да је су диј ска функ ци ја стал на, а из у зет но, ли це ко је се пр-
ви пут би ра за су ди ју би ра се на три го ди не (члан 146.); да су ди ји пре ста је 
су диј ска функ ци ја на ње гов зах тев, на сту па њем за ко ном про пи са них усло-
ва или раз ре ше њем из за ко ном пред ви ђе них раз ло га, као и ако не бу де 
иза бран на стал ну функ ци ју (члан 148. став 1.); да се по сту пак, осно ви и 
раз ло зи за пре ста нак су диј ске функ ци је, као и раз ло зи за раз ре ше ње од 
ду жно сти пред сед ни ка су да, уре ђу ју за ко ном (члан 148. став 3.); да је су ди-
ја у вр ше њу су диј ске функ ци је не за ви сан и пот чи њен са мо Уста ву и за ко ну 
и да је сва ки ути цај на су ди ју у вр ше њу су диј ске функ ци је за бра њен (члан 
149. ст. 1. и 2.); да је Ви со ки са вет суд ства не за ви сан и са мо ста лан ор ган 
ко ји обез бе ђу је и га ран ту је не за ви сност и са мо стал ност су до ва и су ди ја 
(члан 153. став 1.); да Ви со ки са вет суд ства, из ме ђу оста лог, би ра и раз ре-
ша ва су ди је, у скла ду са Уста вом и за ко ном (члан 154.); да су од лу ке Устав-
ног су да ко нач не, из вр шне и оп ште о ба ве зу ју ће (члан 166. став 2.).

Суд је кон ста то вао и да је Европ ском по ве љом о пра ви ли ма (за ко ну) 
за су ди је, усво је ном у Стра збу ру од 8. до 10. ју ла 1998. го ди не, у скла ду са 
основ ним на че ли ма Ује ди ње них на ци ја о не за ви сно сти суд ства из но вем-
бра 1985. го ди не, по ред оста лог, у тач ки 1.3. пре ци зи ра но да је по треб но да 
се у ве зи са сва ком од лу ком ко ја ути че на из бор, за по шља ва ње, име но ва ње, 
на пре до ва ње у ка ри је ри или пре ста нак функ ци је су ди је, за ко ном пред ви-
ди ин тер вен ци ја ор га на не за ви сног од из вр шне или за ко но дав не вла сти.

Устав ни суд је, оце њу ју ћи устав ност од ред бе чла на 30. став 1. За ко на о 
су ди ја ма, имао у ви ду и ре ше ња са др жа на у из бор ним за ко ни ма ко ја се од-
но се на обра зо ва ње, де ло круг и овла шће ња из бор них ко ми си ја, а на ро чи-
то од ред бе За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 35/2000, 69/02, 57/03, 72/03, 18/04, 85/05 и 101/05) пре ма ко ји ма: ор га-
не за спро во ђе ње из бо ра на род них по сла ни ка чи не Ре пу блич ка из бор на 
ко ми си ја и би рач ки од бо ри (члан 6.); за шти ту из бор ног пра ва обез бе ђу-
ју Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја, Вр хов ни суд Ср би је и над ле жни су до ви 
(члан 7.); ор га ни за спро во ђе ње из бо ра су са мо стал ни и не за ви сни у ра-
ду и ра де на осно ву за ко на и про пи са до не тих на осно ву за ко на, а за свој 
рад ор га ни за спро во ђе ње из бо ра од го ва ра ју ор га ну ко ји их је име но вао 
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(члан 28.); чла но ви Ре пу блич ке из бор не ко ми си је и њи хо ви за ме ни ци 
име ну ју се на че ти ри го ди не (члан 30. став 1.); Ре пу блич ку из бор ну ко ми-
си ју у стал ном са ста ву чи не пред сед ник и ше сна ест чла но ва ко је име ну је 
На род на скуп шти на, на пред лог по сла нич ких гру па у На род ној скуп шти-
ни, а у про ши ре ном са ста ву и по је дан пред став ник под но си о ца из бор не 
ли сте (чла на 33. став 1.). Од ред бом чла на 34. За ко на про пи са но је да се 
Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја, по ред оста лог, ста ра о за ко ни том спро во-
ђе њу из бо ра, пра ти при ме ну и да је об ја шње ња у ве зи са при ме ном овог 
за ко на, на ро чи то о спро во ђе њу гла са ња у ино стран ству, про пи су је обра-
сце и пра ви ла за спро во ђе ње из бор них рад њи про пи са них овим за ко ном, 
обра зу је би рач ке од бо ре и име ну је пред сед ни ка и чла но ве би рач ких од-
бо ра, од ре ђу је из бор не ак те ко ји јој се до ста вља ју, до но си ре ше ње о про-
гла ше њу збир не из бор не ли сте, оба вља и дру ге по сло ве пред ви ђе не овим 
за ко ном и до но си по слов ник о свом ра ду. Та ко ђе, у од ред ба ма чла на 93. 
до 97. За ко на уре ђе на је за шти та из бор ног пра ва.

Суд је на да ље утвр дио да се на ве де не од ред бе За ко на о из бо ру на род-
них по сла ни ка сход но при ме њу ју и на спро во ђе ње по ступ ка из бо ра пред-
сед ни ка Ре пу бли ке, са гла сно чла ну 8. За ко на о из бо ру пред сед ни ка Ре пу-
бли ке („Слу жбе ни гла сник РС“, број 111/07).

За кон о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07), ко-
јим се уре ђу ју пи та ња у по гле ду са ста ва, на чи на из бо ра чла но ва и над ле-
жно сти из бор них ко ми си ја ко је се обра зу ју ра ди спро во ђе ња из бо ра за од-
бор ни ке скуп шти на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, у осно ви са др же слич на 
ре ше ња ко ја су са др жа на и у За ко ну о из бо ру на род них по сла ни ка.

По ред то га, пре ма од ред ба ма чла на 97. За ко на о из бо ру на род них по-
сла ни ка, о жал ба ма из ја вље ним про тив ре ше ња Ре пу блич ке из бор не ко-
ми си је од лу чу је Вр хов ни суд Ср би је, а пре ма од ред ба ма чла на 54. За ко на 
о ло кал ним из бо ри ма, о жал ба ма про тив ре ше ња из бор не ко ми си је је ди-
ни це ло кал не са мо у пра ве од лу чу је над ле жни окру жни суд.

Та ко ђе, пре ма По слов ни ку Ре пу блич ке из бор не ко ми си је („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 28/08), чла но ви ко ми си је и њи хо ви за ме ни ци има ју пра-
во на на кна ду за рад у ко ми си ји, чи ју ви си ну ко ми си ја од ре ђу је по себ ном 
од лу ком (члан 24.), а пре ма За ко ну о по ре зу на до хо дак гра ђа на („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 10/07, 7/08, 7/09. 
и 31/09), по рез на до хо дак гра ђа на не пла ћа се ни на при ма ња оства ре на 
по осно ву „на кна да за рад ли ца у ор га ни ма за спро во ђе ње из бо ра“ (члан 
9. став 1. тач ка 13)).

Из на ве де ног, Устав ни суд је за кљу чио да из бор не ко ми си је до но се и 
при ме њу ју про пи се ко ји се од но се на за ко ни то спро во ђе ње из бо ра, а то 
зна чи да и су ди ја као члан из бор не ко ми си је, од но сно из бор не ко ми си-
је ауто ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, на овој функ ци ји 
до но си и при ме њу је про пи се у на ве де ним ор га ни ма, те да о за ко ни то сти 
по је ди нач них ака та ко је су до не ле из бор не ко ми си је, а у чи јем до но ше-
њу уче ству ју и су ди је, чла но ви тих ко ми си ја, од лу чу ју над ле жни су до ви. 
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Та ко ђе, Суд кон ста ту је да су ди ја ко ји је члан по ме ну тих из бор них ко ми-
си ја исто вре ме но вр ши две раз ли чи те јав не функ ци је, чи ме се до во ди у 
пи та ње и прин цип не спо ји во сти ко ји спа да ме ђу основ не прин ци пе утка-
не у ор га ни за ци ју и функ ци о ни са ње Ре пу бли ке Ср би је, а ко ји се те ме љи 
на прин ци пу вла да ви не пра ва, од но сно по де ле вла сти и не за ви сно сти 
суд ске вла сти. По ред те шко ћа прак тич не при ро де, од но сно фи зич ке не-
мо гућ но сти да се исто вре ме но вр ше две функ ци је – су диј ска и функ ци ја 
чла на из бор них ор га на, што оспо ре но ре ше ње чла на 30. За ко на омо гу ћа-
ва, то ре ше ње да је мо гућ ност да јед но исто ли це – у исто вре ме бу де но-
си лац функ ци ја у два раз ли чи та др жав на ор га на, од ко јих од лу ка јед ног 
(из бор не ко ми си је) под ле же кон тро ли за ко ни то сти од стра не дру гог ор-
га на (су да). Та ко ђе, Суд сма тра да оспо ре но ре ше ње су ди ју не шти ти ни 
од по ли тич ког ути ца ја, јер кад оба вља функ ци ју чла на из бор не функ ци је 
– с об зи ром на то да су ди ју за чла на из бор не ко ми си је пред ла жу „по сла-
нич ке гру пе“ ко је се, по пра ви лу, обра зу ју по стра нач кој, од но сно по ли-
тич кој при пад но сти. Уз то, Суд је имао у ви ду да, са гла сно од ред би чла-
на 28. став 2. За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка, су ди ја за свој рад у 
Ре пу блич кој из бор ној ко ми си ји од го ва ра ор га ну ко ји га је име но вао, а то 
у кон крет ном слу ча ју зна чи На род ној скуп шти ни, а су ди је чла но ва дру-
гих из бор них ко ми си ја, скуп шти ни ауто ном не по кра ји не, од но сно скуп-
шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве као по ли тич ким те ли ма. До след но 
по што ва ње прин ци па не спо ји во сти у вр ше њу су диј ске функ ци је би тан је 
услов са мо стал но сти и не за ви сно сти су ди ја, по том не при стра сно сти, као 
и ефи ка сног и од го вор ног оба вља ња су диј ске функ ци је. На ве де но, по оце-
ни Су да, озбиљ но до во ди у пи та ње та кво оба вља ње су диј ске функ ци је уз 
исто вре ме но члан ство у из бор ним ко ми си ја ма. Сто га је Устав ни суд оце-
нио да је на ве де на од ред ба чла на 30. став 1. За ко на о су ди ја ма, у де лу ко-
ји гла си: „Су ди ја мо же би ти члан Ре пу блич ке из бор не ко ми си је, од но сно 
из бор не ко ми си је ауто ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве“, 
не са гла сна са устав ним на че ли ма по де ле вла сти, вла да ви не пра ва и за бра-
не су ко ба ин те ре са из чл. 1. 3. и 6. Уста ва, као и са од ред ба ма Уста ва о са-
мо стал но сти и не за ви сно сти суд ства (члан 4. став 4. и члан 142. став 2.), 
од но сно од ред ба ма чла на 149. Уста ва о не за ви сно сти су ди ја.

У ве зи са оце ном устав но сти од ред бе чла на 64. За ко на, Устав ни суд 
је утвр дио да од ред ба чла на 64. став 2. За ко на у де лу ко јим је пред ви ђе но 
да по сту пак за раз ре ше ње су ди је по кре ће, по ред оста лих на ве де них су-
бје ка та, и ми ни стар над ле жан за пра во су ђе, ни је у са гла сно сти са Уста-
вом. На ве де ним овла шће њем ми ни стра, ко ји је но си лац из вр шне вла сти, 
по оце ни Су да, на ру ша ва се устав но на че ло по де ле вла сти (члан 4. став 2. 
Уста ва) и на че ло са мо стал но сти и не за ви сно сти су до ва (члан 4. став 4. и 
члан 142. став 2. Уста ва), јер се то овла шће ње ми ни стра од но си на уну-
тра шњи, пер со нал ни вид са мо стал но сти су до ва. По ред то га, ко ри шће њем 
на ве де ног овла шће ња ми ни стра, по оце ни Су да, мо же се вр ши ти и од ре-
ђе ни при ти сак, од но сно ути ца ти на су ди ју у вр ше њу су диј ске функ ци је, 
што је су прот но од ред ба ма чла на 149. ст. 1. и 2. Уста ва. Дру гим ре чи ма, из 
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на ве де них од ре да ба Уста ва сле ди да, у ус по ста вље ном си сте му по де ле вла-
сти, утвр ђи ва ње раз ло га за пре ста нак су диј ске ду жно сти и за раз ре ше ње 
су ди је про тив ње го ве во ље, и са гла сно то ме, пред ла га ње раз ре ше ња су-
ди је, при па да суд ској вла сти, с об зи ром на то да се суд ска власт, у од но су 
на дру ге две гра не вла сти, ор га ни зу је и де лу је на прин ци пу не за ви сно сти 
и са мо стал но сти, а да пра во раз ре ше ња су ди ја Устав из ри чи то ста вља у 
над ле жност по себ ног др жав ног ор га на – Ви со ког са ве та суд ства, тј. ор га-
на не за ви сног од из вр шне и за ко но дав не вла сти (члан 154. Уста ва).

По ред на ве де ног, по оце ни Устав ног су да, из од ре да ба чла на 4. став 4, 
чла на 148. ст. 1. и 2. и чла на 149. ст. 1. и 2. и чл. 153. и 154. Уста ва про из-
ла зи да овла шће ње за пред ла га ње раз ре ше ња су ди је про тив ње го ве во ље, 
по себ но у слу ча ју ка да се ра ди о не струч ном вр ше њу су диј ске функ ци је, 
мо же при па да ти са мо суд ској вла сти, од но сно да о то ме мо же од лу чи ва ти 
са мо Ви со ки са вет суд ства као не за ви сно са мо стал но те ло, као по ли тич-
ки не у трал но, струч но ком пе тент но и спо соб но да про це ни и утвр ди раз-
ло ге за пре ста нак су диј ске функ ци је и за раз ре ше ње су ди је, не за ви сно од 
ути ца ја по ли тич ких чи ни ла ца, а да укљу чи ва ње из вр шне вла сти у тај по-
сту пак мо же објек тив но да ути че на не за ви сност и са мо стал ност суд ске 
вла сти у вр ше њу ње не функ ци је.

Устав ни суд при то ме сма тра да ини ци ра ње по ступ ка за пре ста нак 
су диј ске ду жно сти у за ко ном од ре ђе ним слу ча је ви ма, као и за по кре та ње 
по ступ ка за пре ста нак су диј ске ду жно сти од стра не ми ни стра над ле жног 
за пра во су ђе, са мо по се би не би би ло не са гла сно са Уста вом ако по сту пак 
не би по кре ну ли пред сед ни ци су до ва, од но сно дру ги су бјек ти утвр ђе ни у 
чла ну 64. За ко на. Ме ђу тим, с об зи ром на на чин уре ђи ва ња на ве де ног пи-
та ња и це ли ну оспо ре не од ред бе за ко на, овај по сту пак ни је би ло мо гу ће 
из дво ји ти из кон тек ста и са др жи не чла на 64. За ко на, јер ни је мо гу ће без 
нор ма тив но прав не ин тер вен ци је у За ко ну о су ди ја ма, за ко ју Устав ни суд, 
пре ма чла ну 167. Уста ва, ни је над ле жан, опре де ли ти и све сти овла шће ња 
над ле жног ми ни стра са мо на ини ци ра ње, од но сно суп си ди јар но по кре та-
ње по ступ ка за пре ста нак су диј ске функ ци је због на вр ше ња рад ног ве ка и 
дру гих за ко ном пред ви ђе них слу ча је ва.

На исто ве тан на чин Устав ни суд је по сту пао оце њу ју ћи устав ност и 
од ред бе чла на 13. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 42/02), тј. у Од лу ци број IУ-122/02. од 11. фе бру-
а ра 2003. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 17/03 и 25/03) и Од лу ци 
број IУ 28/06. од 19. фе бру а ра 2009. го ди не – у од но су на члан 10. За ко-
на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 44/04), ка да је утвр дио да оспо ре не од ред бе на ве де них за ко на ни су 
у са гла сно сти са Уста вом. У овим од лу ка ма Суд је стао на ста но ви ште да 
се „овла шће њем ми ни стра над ле жног за пра во су ђе, ко ји је ор ган из вр-
шне вла сти, да по кре ће по сту пак за раз ре ше ње су ди ја, на ру ша ва на че ло 
по де ле вла сти и на че ло са мо стал но сти и не за ви сно сти су до ва“. На и ме, 
тим овла шће њем ми ни стра, по оце ни Устав ног су да, до во ди се у пи та ње 
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„уну тра шњи пер со нал ни вид са мо стал но сти и не за ви сно сти су до ва“, од-
но сно устав ни прин цип не за ви сно сти и са мо стал но сти су ди ја.

Та ко ђе, на ве де ном од ред бом чла на 64. став 2. За ко на не сум њи во се 
ума њу је већ до стиг ну ти ни во са мо стал но сти и не за ви сно сти су ди ја и су-
до ва ко ји је био ус по ста вљен чла ном 56. став 2. За ко на о су ди ја ма („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 63/01), у ко ме је би ло про пи са но да по сту пак за 
утвр ђи ва ње на вр ше ња рад ног ве ка и раз ло га за раз ре ше ње по кре ћу пред-
сед ник су да, пред сед ник не по сред но ви шег су да и пред сед ник Вр хов ног 
су да Ср би је, што је Устав ни суд већ кон ста то вао у сво јој Од лу ци број IУ-
122/2002 од 11. фе бру а ра 2003. го ди не и Од лу ци број IУ-28/06 од 19. фе-
бру а ра 2009. го ди не.

И на кра ју, уно ше њем на ве де ног ре ше ња и у од ред бу чла на 64. став 2. 
За ко на о су ди ја ма, до ве де на је у пи та ње и од ред ба чла на 166. став 2. Уста-
ва, по ко јој су Од лу ке Устав ног су да „из вр шне и оп ште о ба ве зу ју ће“, а то 
зна чи и за за ко но дав ца. Ме ђу тим, На род на скуп шти на је по сту пи ла су-
прот но на ве де ној од ред би Уста ва и Од лу ци Су да број IУ-122/02 уно се ћи 
спор но ре ше ње у За кон о су ди ја ма.

По ла зе ћи од из ло же ног и од ред бе чла на 45. тач ка 1) За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

На осно ву од ред бе чла на 168. став 3. Уста ва, од ред ба чла на 30. став 
1. у де лу ко ји гла си: „Су ди ја мо же би ти члан Ре пу блич ке из бор не ко ми-
си је, од но сно из бор не ко ми си је ауто ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве“ и од ред ба чла на 64. став 2. у де лу ко ји гла си: „ми ни стра 
над ле жног за пра во су ђе“, За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 116/08), пре ста ју да ва же да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУз-42/2009 од 17. ју на 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 58/09)

За кон о те ле ко му ни ка ци ја ма
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 44/03 и 36/06)

– члан 55. став 1.

Оспо ре на од ред ба чла на 55. став 1. За ко на у де лу ко ји гла си: „за ко-
ном или“ из ла зи из Уста вом до пу ште ног огра ни че ња за јем че ног пра ва 
на не по вре ди вост тај но сти пи са ма и дру гих сред ста ва ко му ни ци ра ња, 
јер до зво ља ва од сту па ње од за бра не ак тив но сти или ко ри шће ња уре ђа-
ја ко ји ма се угро жа ва или на ру ша ва по вер љи вост по ру ка ко је се пре но-
се те ле ко му ни ка ци о ним мре жа ма не са мо ка да се вр ши у скла ду са суд-
ском од лу ком, већ и без на ло га су да, ка да је та ква мо гућ ност про пи са на 
овим или дру гим за ко ном, те ни је у са гла сно сти са Уста вом.

Устав ни суд до нео је
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О Д Л У К У

Утвр ђу је се да од ред ба чла на 55. став 1. у де лу ко ји гла си: „за ко ном 
или“, За ко на о те ле ко му ни ка ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 44/03 и 
36/06) ни је у са гла сно сти са Уста вом.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под нет је пред лог за оце ну устав но сти од ред бе чла на 

55. став 1. За ко на о те ле ко му ни ка ци ја ма, јер се на ве де ном од ред бом За ко-
на у де лу у ко ме је пред ви ђе но да се и за ко ном мо гу про пи са ти од сту па ња 
од огра ни че ња ак тив но сти или ко ри шће ња уре ђа ја ко ји ма се на ру ша ва 
при ват ност и по вер љи вост по ру ка ко је се пре но се те ле ко му ни ка ци о ним 
мре жа ма, без устав ног осно ва, про ши ру је прав ни основ за од сту па ње од 
тај но сти пи са ма и дру гих сред ста ва ко му ни ка ци ја за јем че не од ред ба ма 
чла на 41. Уста ва. Из ове за кон ске од ред бе, по ми шље њу пред ла га ча, про-
из ла зи да за огра ни че ње тај но сти пи са ма и дру гих сред ста ва ко му ни ка-
ци ја ни је увек по треб на суд ска од лу ка ко јом би се то пра во огра ни ча ва ло, 
већ је мо гу ће, по зи вом на ову од ред бу, по себ ним за ко ном про пи са ти не ки 
дру ги прав ни основ огра ни че ња овог пра ва. Сто га ова од ред ба За ко на у 
оспо ре ном де лу ни је у са гла сно сти ни са од ред ба ма чла на 20. Уста ва, пре-
ма ко ји ма људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом мо гу за ко ном би-
ти огра ни че на ако огра ни че ње до пу шта Устав, у свр хе ра ди ко јих га Устав 
до пу шта, у оби му нео п ход ном да се устав на свр ха огра ни че ња за до во љи у 
де мо крат ском дру штву и без за ди ра ња у су шти ну за јем че ног пра ва.

Устав ни суд је пред лог овла шће ног пред ла га ча до ста вио на од го вор 
На род ној скуп шти ни 13. фе бру а ра 2009. го ди не ко ји, у оста вље ном ро ку од 
45 да на, ни је до би јен, те је Суд, са гла сно од ред би чла на 34. став 3. За ко на о 
Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), на ста вио по сту пак.

Устав ни суд је кон ста то вао да је Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го-
ди не, на осно ву ко га је оспо ре ни За кон до нет, пре стао да ва жи да ном сту-
па ња на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не. С об зи ром на то 
да је ис те као рок за ускла ђи ва ње ра ни је до не тих за ко на са ва же ћим Уста-
вом од 2006. го ди не, ко ји је утвр ђен од ред бом чла на 15. Устав ног за ко на 
за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
98/06), устав ност оспо ре не од ред бе За ко на оце њу је се у од но су на Устав 
ко ји је на сна зи, на осно ву чла на 167. Уста ва.

Устав утвр ђу је: да је вла да ви на пра ва основ на прет по став ка Уста ва и 
да по чи ва на нео ту ђи вим људ ским пра ви ма и да се вла да ви на пра ва, по-
ред оста лог, оства ру је устав ним јем стви ма људ ских и ма њин ских пра ва и 
по ви но ва њем вла сти Уста ву и за ко ну (члан 3.); да се људ ска и ма њин ска 
пра ва за јем че на Уста вом не по сред но при ме њу ју и да се Уста вом јем че и 
као та ква не по сред но при ме њу ју људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на оп-
ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на-
род ним уго во ри ма и за ко ни ма, као и да се за ко ном мо же про пи са ти на-
чин оства ри ва ња ових пра ва са мо ако је то Уста вом из ри чи то пред ви ђе но 
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или ако је то нео п ход но за оства ре ње по је ди ног пра ва због ње го ве при-
ро де, при че му за кон ни у ком слу ча ју не сме да ути че на су шти ну за јем-
че ног пра ва (члан 18. ст 1. и 2.); да људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на 
Уста вом мо гу за ко ном би ти огра ни че на ако огра ни че ње до пу шта Устав, 
у свр хе ра ди ко јих га Устав до пу шта, у оби му нео п ход ном да се устав на 
свр ха огра ни че ња за до во љи у де мо крат ском дру штву и без за ди ра ња у 
су шти ну за јем че ног пра ва (члан 20. став 1.); да је тај ност пи са ма и дру-
гих сред ста ва ко му ни ци ра ња не по вре ди ва и да су од сту па ња до зво ље на 
са мо на од ре ђе но вре ме и на осно ву од лу ке су да, ако су нео п ход ни ра ди 
во ђе ња кри вич ног по ступ ка или за шти те без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је 
на на чин пред ви ђен за ко ном (члан 41.); да Ре пу бли ка Ср би ја, по ред оста-
лог, уре ђу је и обез бе ђу је оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на 
(члан 97. тач ка 2)).

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је од ред бом чла-
на 55. став 1. За ко на о те ле ко му ни ка ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
44/03 и 36/06) про пи са но да су за бра ње не све ак тив но сти или ко ри шће-
ње уре ђа ја ко ји ма се угро жа ва или на ру ша ва при ват ност и по вер љи вост 
по ру ка ко је се пре но се те ле ко му ни ка ци о ним мре жа ма, осим ка да по сто ји 
са гла сност ко ри сни ка или ако се ове ак тив но сти вр ше у скла ду са за ко-
ном или суд ским на ло гом из да тим у скла ду са за ко ном.

Оце њу ју ћи осно ва ност на во да пред ла га ча да се оспо ре ном од ред бом 
За ко на, без устав ног осно ва, про ши ру је прав ни основ за од сту па ње од 
Уста вом за јем че не не по вре ди во сти тај но сти пи са ма и дру гих сред ста ва 
ко му ни ци ра ња, Устав ни суд је оце нио да из од ред бе чла на 20. став 1. Уста-
ва про из ла зи да се људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом мо гу за ко-
ном огра ни чи ти са мо ако огра ни че ње до пу шта Устав, у свр хе ра ди ко јих 
га Устав до пу шта, у оби му нео п ход ном да се устав на свр ха огра ни че ња 
за до во љи у де мо крат ском дру штву и без за ди ра ња у су шти ну за јем че ног 
пра ва. По ла зе ћи од Уста вом за јем че не не по вре ди во сти тај но сти пи са ма и 
дру гих сред ста ва ко му ни ци ра ња и до зво ље но сти од сту па ња од тај но сти 
утвр ђе них од ред ба ма чла на 41. Уста ва, Устав ни суд је оце нио да је, са гла-
сно на ве де ним од ред ба ма чла на 20. став 1. и чла на 41. став 2. Уста ва, са мо 
суд над ле жан да, ако је то нео п ход но ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка 
или за шти те без бед но сти Ре пу бли ке, на од ре ђе но вре ме и на на чин пред-
ви ђен за ко ном од ре ди, од но сно до зво ли од сту па ње од Уста вом за јем че не 
не по вре ди во сти тај но сти пи са ма и дру гих сред ста ва ко му ни ци ра ња. Од-
ред бом чла на 55. став 1. За ко на про пи са но је да се од за бра не ак тив но сти 
или ко ри шће ња уре ђа ја ко ји ма се угро жа ва или на ру ша ва при ват ност и 
по вер љи вост по ру ка ко је се пре но се те ле ко му ни ка ци о ним мре жа ма мо-
же од сту пи ти ако се ове ак тив но сти вр ше у скла ду са суд ским на ло гом 
из да тим у скла ду са за ко ном. Ме ђу тим, овом од ред бом За ко на, у де лу ко-
ји је оспо рен, про пи са но је и да су ове ак тив но сти до зво ље не и у слу ча ју 
ка да се вр ше у скла ду са за ко ном. Из на ве де ног, по оце ни Су да, сле ди да 
је од ред бом чла на 55. став 1. За ко на, про пи са на до зво ље ност од сту па ња 
од за бра не ак тив но сти или ко ри шће ња уре ђа ја ко ји ма се угро жа ва или 
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на ру ша ва по вер љи вост по ру ка ко је се пре но се те ле ко му ни ка ци о ним мре-
жа ма, не са мо ка да се вр ше у скла ду са суд ском од лу ком, већ и без на ло га 
су да, ка да је та ква мо гућ ност про пи са на овим или дру гим за ко ном. Бу ду-
ћи да се пре ма од ред би чла на 55. став 1. За ко на, ак тив но сти или ко ри шће-
ње уре ђа ја ко ји ма се угро жа ва или на ру ша ва при ват ност и по вер љи вост 
по ру ка, по оце ни Су да, мо гу вр ши ти и без по сто ја ња од лу ке су да, ако је то 
про пи са но за ко ном, Устав ни суд је оце нио да оспо ре на од ред ба За ко на у 
де лу ко ји гла си: „за ко ном или“, из ла зи из Уста вом до пу ште ног огра ни че-
ња за јем че ног пра ва на не по вре ди вост тај но сти пи са ма и дру гих сред ста-
ва ко му ни ци ра ња, те да сто га ни је у са гла сно сти са Уста вом.

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. 
тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, од ред ба чла на 55. став 1. За ко на о 
те ле ко му ни ка ци ја ма у де лу на ве де ном у из ре ци, пре ста је да ва жи да ном об ја-
вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУз-149/2008 од 28. ма ја 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 50/09)

За кон о фи нан си ра њу по ли тич ких стра на ка
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/03 и 75/03)

– члан 5. ст. 6. и 7.

Про пи си ва ње оба ве зе по ли тич ке стран ке да од ре ђе ну имо ви ну „до-
бро чи но оту ђи“, по оце ни Устав ног су да, про тив на је од ред ба ма Уста ва.

Уре ђи ва ње ви си не до пу ште них го ди шњих из но са сред ста ва ко је по-
ли тич ка стран ка мо же да сти че из раз ли чи тих из во ра утвр ђе них за ко-
ном и њи хо вог ме ђу соб ног од но са, са гла сно је Уста вом утвр ђе ним овла-
шће њи ма за ко но дав ца.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред ба чла на 5. став 6. За ко на о фи нан си ра њу по-
ли тич ких стра на ка („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/03 и 75/03) у де лу ко-
ји гла си: „Го ди шњи при ход по ли тич ке стран ке од имо ви не у вла сни штву 
по ли тич ке стран ке мо же пред ста вља ти нај ви ше 20% из но са укуп ног го-
ди шњег при хо да по ли тич ке стран ке. У ро ку од три де сет да на на кон под-
но ше ња за вр шног ра чу на у скла ду са чла ном 16. овог за ко на, при ход ко ји 
пре ла зи на ве де них 20% по ли тич ка стран ка да је у до бро твор не свр хе јед-
ној или ви ше ор га ни за ци ја ко је се ба ве до бро твор ним ра дом“, ни је у са-
гла сно сти са Уста вом.

2. Од би ја се пред лог за утвр ђи ва ње не у став но сти од ред бе чла на 5. 
став 7. За ко на из тач ке 1.
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О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под нет је пред лог за оце њи ва ње устав но сти од ре да ба 

чла на 5. ст. 6. и 7. За ко на о фи нан си ра њу по ли тич ких стра на ка („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 72/03 и 75/03).

Оспо ре не од ред бе чла на 5. ст. 6. и 7. За ко на гла се:
„По ли тич ка стран ка мо же сти ца ти имо ви ну на те ри то ри ји Ре пу бли-

ке Ср би је. Го ди шњи при ход по ли тич ке стран ке од имо ви не у вла сни штву 
по ли тич ке стран ке мо же пред ста вља ти нај ви ше 20% из но са укуп ног го-
ди шњег при хо да по ли тич ке стран ке. У ро ку од три де сет да на на кон под-
но ше ња за вр шног ра чу на у скла ду са чла ном 16. овог за ко на, при ход ко ји 
пре ла зи на ве де них 20% по ли тич ка стран ка да је у до бро твор не свр хе јед-
ној или ви ше ор га ни за ци ја ко је се ба ве до бро твор ним ра дом.

Ви си на сред ста ва из при ват них из во ра, осим сред ста ва од чла на ри не, 
ко ја по ли тич ка стран ка при ку пља за свој ре до ван рад мо же, у јед ној ка-
лен дар ској го ди ни, из но си ти до 100% сред ста ва ко ја по ли тич ка стран ка 
до би ја из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. Ви си на сред ста ва из при ват них из во-
ра, осим сред ста ва од чла на ри не, ко ја по ли тич ка стран ка ко ја не ма пра во 
на сред ства из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је мо же при ку пља ти не сме у јед-
ној ка лен дар ској го ди ни пре ћи из нос од 5% укуп них сред ста ва из чла на 4. 
став 1. овог за ко на.“

У пред ло гу се на во ди да је за ко но да вац, про пи су ју ћи од ред бом чла на 5. 
став 6. За ко на да го ди шњи при ход по ли тич ке стран ке од имо ви не у ње ном 
вла сни штву мо же пред ста вља ти нај ви ше 20% из но са ње ног укуп ног го ди-
шњег при хо да, а да се при ход ко ји пре ла зи на ве де ни из нос да је у до бро твор-
не свр хе, по вре дио од ред бе Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ко ји ма се јем чи сво ји-
на и про пи су је да сви об ли ци сво ји не има ју јед на ку прав ну за шти ту. Да ље 
се на во ди да при хо ди од сво ји не при па да ју но си о цу пра ва сво ји не, од но сно 
вла сни ку, па се од ње га не мо гу од у зе ти ван за ко ном пред ви ђе ног по ступ ка 
од у зи ма ња или огра ни че ња пра ва сво ји не ра ни јег вла сни ка, на осно ву за-
ко ном пред ви ђе ног по ступ ка и утвр ђе ног оп штег ин те ре са, уз на кна ду, ка-
ко је то пред ви ђе но од ред ба ма чл 60. и 63. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. 
го ди не. Ка да у чла ну 5. став 6. За ко на огра ни ча ва пра во по ли тич ке стран ке 
на при хо де од имо ви не до нај ви ше 20% го ди шњег из но са при хо да, за ко но-
да вац, по ми шље њу пред ла га ча, вре ђа и устав ни прин цип да су сви но си о-
ци пра ва сво ји не рав но прав ни у по гле ду ко ри шће ња пред ме та сво ји не.

Од ред бу чла на 5. став 7. За ко на пред ла гач оспо ра ва, јер сма тра да је 
за ко но да вац тре ба ло да про пи ше да у огра ни че ње ви си не сред ста ва по ли-
тич ке стран ке не ула зе при хо ди од имо ви не по ли тич ке стран ке ко ју је она 
за ко ни то сте кла (као што је то про пи са но за при ход од чла на ри не). Због 
то га пред ла гач оце њу је да је и оспо ре на од ред ба чла на 5. став 7. За ко на 
су прот на Уста ву, јер се из огра ни че ња про пи са них за сти ца ње при хо да 
по ли тич ке стран ке из при ват них из во ра из у зи ма са мо чла на ри на по ли-
тич ке стран ке, чи ме се стран ка ли ша ва пра ва на при хо де од имо ви не, што 
пред ста вља по вре ду ње ног Уста вом за јам че ног пра ва сво ји не.
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Устав ни суд је, до пи сом од 26. ок то бра 2004. го ди не, до ста вио На род-
ној скуп шти ни пред лог за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 5. ст. 6. и 7. 
За ко на о фи нан си ра њу по ли тич ких стра на ка на од го вор, али од го вор у 
оста вље ном ро ку, а ни на кнад но, ни је до ста вљен.

Оспо ре ни За кон о фи нан си ра њу по ли тич ких стра на ка до нет је на 
осно ву Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не и оце на устав но сти 
оспо ре них од ре да ба За ко на тра же на је у од но су на од ред бе тог Уста ва. 
Ме ђу тим, у то ку по ступ ка за оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба За-
ко на, Устав од 1990. го ди не пре стао је да ва жи сту па њем на сна гу Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је, 8. но вем бра 2006. го ди не.

С об зи ром на то да је сту пио на сна гу но ви Устав и да је ис те као Устав-
ним за ко ном за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе ни рок за 
ускла ђи ва ње ре пу блич ких за ко на са но вим устав ним ре ше њи ма (члан 15. 
Устав ног за ко на), устав ност оспо ре них од ре да ба За ко на, са гла сно чла ну 
167. Уста ва, Устав ни суд вр ши у од но су на Устав ко ји је на сна зи, а по сту пак 
оце не се, са гла сно од ред би чла на 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 109/07), на ста вља у скла ду са од ред ба ма тог за ко на.

Устав Ре пу бли ке Ср би је јем чи при ват ну, за дру жну и јав ну сво ји ну 
и утвр ђу је јед на ку прав ну за шти ту свих об ли ка сво ји не (члан 86.), као и 
мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них на осно-
ву за ко на (став 1. чла на 58.), не пра ве ћи раз ли ку да ли је ти ту лар пра ва 
сво ји не фи зич ко или прав но ли це. Устав да ље утвр ђу је да пра во сво ји не 
мо же би ти од у зе то или огра ни че но са мо у јав ном ин те ре су утвр ђе ном на 
осно ву за ко на, уз на кна ду ко ја не мо же би ти ни жа од тр жи шне (став 2. 
чла на 58.), као и да се за ко ном мо же огра ни чи ти на чин ко ри шће ња имо-
ви не (став 3. чла на 58.). Да кле, пра во сво ји не се, са гла сно Уста ву, мо же од-
у зе ти или огра ни чи ти, али са мо под Уста вом утвр ђе ним усло ви ма и слу-
ча је ви ма, док се на чин ко ри шће ња имо ви не мо же огра ни чи ти за ко ном.

Пра во сво ји не је јед но од основ них Уста вом за јем че них пра ва (члан 
58.), а то пра во ужи ва јем ство и Про то ко ла број 1. уз Европ ску кон вен-
ци ју за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да (у да љем тек сту: Пр-
ви про то кол). При ли ком раз ма тра ња огра ни че ња пра ва сво ји не као пра ва 
за јем че ног Уста вом, по ред од ред бе чла на 58. ста ва 2. Уста ва, Устав ни суд 
је имао у ви ду и од ред бе чл. 18. и 20. Уста ва. У ци љу за шти те за јем че них 
пра ва, Устав у од ред би чла на 18. став 2. из ри чи то про пи су је да се при-
ли ком огра ни че ња Уста вом за јем че них пра ва не сме за ди ра ти у су шти ну 
за јем че ног пра ва. Као и дру га Уста вом за га ран то ва на пра ва, и пра во сво-
ји не се, са гла сно од ред би чла на 20. став 1. Уста ва, мо же огра ни чи ти за ко-
ном, али са мо кад је то пред ви ђе но Уста вом и у свр хе ра ди ко јих га Устав 
до пу шта. Уз то, огра ни че ње за јем че них пра ва мо ра да бу де у оби му нео-
п ход ном да се свр ха тог огра ни че ња за до во љи у де мо крат ском дру штву, 
од но сно огра ни че ње не сме да бу де пре ко мер но. Да ље, од ред бом ста ва 
3. чла на 20. Уста ва про пи са но је да су при огра ни ча ва њу људ ских и ма-
њин ских пра ва сви др жав ни ор га ни, а ти ме и за ко но да вац, ду жни да во де 
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ра чу на, из ме ђу оста лог, о оби му огра ни че ња, од но су огра ни че ња са свр-
хом огра ни че ња, као и о то ме да ли по сто ји на чин да се свр ха огра ни че ња 
по стиг не ма њим огра ни че њем пра ва.

При ли ком оце не устав но сти оспо ре них од ре да ба чла на 5. ст. 6. и 7. 
За ко на, Устав ни суд је по шао од су шти не Уста вом за јем че ног пра ва сво-
ји не и у ве зи са ти ме је кон ста то вао да је пра во сво ји не нај ши ре пра во на 
не кој ства ри ко је се мо же ис ти ца ти пре ма тре ћим ли ци ма. Ње го ву са др-
жи ну чи не три овла шће ња: пра во др жа ња, пра во ко ри шће ња (ко је укљу-
чу је и пра во при би ра ња – уби ра ња пло до ва), као и пра во рас по ла га ња.

Пра во сво ји не Уста вом је за га ран то ва но и ка да је у пи та њу сво ји на 
по је ди на ца и прав них ли ца. Од ред бе Уста ва од но се се на обе вр сте вла-
сни ка, јер јем че ћи пра во сво ји не Устав не су жа ва то јем ство са мо на јед ну 
вр сту ти ту ла ра сво ји не, већ се оно про сти ре на све ти ту ла ре, а ти ме и на 
по ли тич ке стран ке као ти ту ла ре.

На да ље, устав но јем ство пра ва сво ји не огле да се и у оба ве зи са ме др-
жа ве да пра во сво ји не по шту је, од но сно да га не по вре ђу је, вр ше ћи за ко-
но дав ну, из вр шну или суд ску власт, као и да пра ву сво ји не обез бе ди прав-
ну за шти ту за слу чај ње не по вре де. След стве но из не том, за ко но да вац не 
мо же да уки не пра во сво ји не као та кво, али се за ко ном ово пра во мо же 
огра ни чи ти, с об зи ром на то да су огра ни че ња овог пра ва по Уста ву до-
пу ште на. Дру гим ре чи ма, устав на јем ства пра ва сво ји не под ра зу ме ва ју, 
исто вре ме но, и за јем че ност вр ста и усло ва огра ни че ња, јер се сво ји на не 
мо же огра ни ча ва ти из дру гих раз ло га и на дру ги на чин из у зев оних ко је 
од ре ђу је сам Устав у од ред ба ма чла на 18. став 2. и чл. 20. и 58. Уста ва.

Устав у на ве де ним од ред ба ма чл. 18, 20. и 58, по пут чла на 1. Пр вог 
про то ко ла, по ред јем ства пра ва сво ји не, са др жи и кри те ри ју ме ко је сва ко 
од у зи ма ње, од но сно огра ни че ње пра ва сво ји не мо ра да ис пу ни да би би ло 
устав но, од но сно до пу ште но. Ове од ред бе са др же три ја сна пра ви ла: пр-
во – јем ство не сме та ног (мир ног) ужи ва ња имо ви не; дру го – мо гућ ност 
да др жа ва има о цу оду зме или огра ни чи имо ви ну (сво ји ну) под Уста вом 
од ре ђе ним усло ви ма и тре ће – мо гућ ност да др жа ва уре ђу је на чин ко ри-
шће ња, упо тре бе (ужи ва ња) имо ви не у скла ду са оп штим ин те ре си ма и 
дру гим усло ви ма про пи са ним за ко ном. Пра во на мир но ужи ва ње сво ји-
не по Уста ву не спа да ме ђу тзв. ап со лут на пра ва, не го је у ка те го ри ји тзв. 
ква ли фи ко ва них пра ва ко ја мо гу да се оду зму или огра ни че не са мо у ра-
ту и ван ред ном ста њу, ка ко је то пред ви ђе но од ред бом чла на 202. став 4. 
Уста ва, не го и ина че, али са мо ра ди за до во ље ња оп штег ин те ре са. Ме ђу-
тим, оно што Уста вом ни је до пу ште но је – да за ко но да вац, ни у слу ча је-
ви ма ка да се ти ту ла ру огра ни ча ва пра во сво ји не у оп штем ин те ре су, то 
пра во не мо же ли ши ти сво је су шти не. И по ста но ви шту Европ ског су да 
за за шти ту људ ских пра ва, пра во сво ји не се мо же огра ни чи ти, укљу чив 
и мо гућ ност од у зи ма ња, ако је оно: ле гал но – пред ви ђе но за ко ном; ако је 
оправ да но – у оп штем ин те ре су (ле ги тим но) и ако је ра зум но и про пор-
ци о нал но свр си огра ни че ња – да је у ста њу да оства ри свр ху и да је пре ма 
ра зум ној оце ни за ко но дав ца сра змер но свр си.
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Да кле, пра во сво ји не ни је нео гра ни че но, ни ти је „нео гра ни чи во“. Оно 
се мо же огра ни чи ти и вла сник се мо же ли ши ти сво ји не, али огра ни че ње 
и ли ше ње сво ји не мо ра би ти про пи са но са гла сно Уста ву, јер устав но јем-
ство пра ва на мир но ужи ва ње имо ви не, од но сно сво ји не, са др жи исто вре-
ме но и јем ство вла сни ку да мо же би ти огра ни чен, од но сно ли шен пра ва 
сво ји не са мо из раз ло га и на на чин ко ји су од ре ђе ни Уста вом. Уз то, пре ма 
Уста ву, огра ни че ње ни кад не сме би ти та кво да за ди ре, од но сно да по ти ре 
(по ни шта ва) су шти ну пра ва ко је се огра ни ча ва.

При ли ком оце не устав но сти од ред бе ста ва 6. чла на 5. За ко на о фи нан-
си ра њу по ли тич ких стра на ка у све тлу на ве де них устав них ре ше ња, Устав ни 
суд је пр во раз ма трао по сто ја ње јав ног ин те ре са ко ји би оправ да вао огра-
ни че ње Уста вом за јем че ног пра ва сво ји не, да кле пи та ње ње го ве ле ги тим-
но сти. У обра зло же њу оспо ре ног За ко на сто ји да је ово ре ше ње утвр ђе но 
у оп штем ин те ре су, као и да је За кон у це ли ни до нет у ци љу обез бе ђи ва ња 
кон тро ле над ко ри шће њем имо ви не по ли тич ких стра на ка. По оце ни Устав-
ног су да, у кон крет ном слу ча ју јав ни ин те рес утвр ђен на осно ву оспо ре не 
од ред бе чла на 5. став 6. За ко на мо гао би се пре по зна ти као оне мо гу ћа ва ње 
да фи нан сиј ска над моћ јед не по ли тич ке стран ке над дру гом, а не по ли тич-
ки циљ због ко јих се ор га ни зу ју по ли тич ке стран ке, по ста не пре су дан за 
успех на из бо ри ма, те да се циљ због ко га се по ли тич ке стран ке ор га ни зу ју, 
а то је оства ри ва ње по ли тич ких ци ље ва (члан 1. За ко на о по ли тич ким ор-
га ни за ци ја ма– „Слу жбе ни гла сник РС“, број 36/09), не би за рад по сти за ња 
дру гих, тј. еко ном ских и ко мер ци јал них ци ље ва из и грао.

По том је Устав ни суд ис пи ти вао да ли се пред ви ђе ним за кон ским 
огра ни че њем пра ва сво ји не по ли тич ких стра на ка за ди ре у су шти ну тог 
пра ва. Устав ни суд је по шао од схва та ња да су шти ну пра ва сво ји не пред-
ста вља мо гућ ност вла сни ка (ка ко прав на, та ко и фак тич ка) да вр ши овла-
шће ња ко ја чи не са др жи ну овог пра ва. За ди ра ње у јед но од сво јин ских 
овла шће ња ко је се у кон крет ном слу ча ју вр ши на ве де ном За ко ном уста-
но вље ном „оба ве зом да ва ња“, сво ји ну ли ша ва ње не су шти не, па је сто га, 
пре ма оце ни Устав ног су да, оспо ре но за кон ско ре ше ње про тив но од ред-
би чла на 18. и чла на 20. став 1. Уста ва. На и ме, про пи си ва њем оба ве зе да 
се при ход ко ји пре ла зи за кон ски од ре ђе ни из нос да у до бро твор не свр-
хе, вла сник се у зна чај ној ме ри ли ша ва овла шће ња на уби ра ње пло до ва 
од имо ви не, а то овла шће ње чи ни јед но од три сво јин ска овла шће ња ко ја, 
пак, чи не су шти ну пра ва сво ји не.

Це не ћи про пор ци о нал ност на ве де ног огра ни че ња, Устав ни суд је по-
шао и од то га да ни јед но људ ско пра во за јем че но Уста вом, па ни пра во 
сво ји не, не сме да се огра ни чи не по треб но (ако по сто ји на чин да се и без 
огра ни че ња оства ри ле ги тим ни циљ), не по де сно (ако та кво огра ни че ње 
ни је ни спо соб но да ле ги тим ни циљ оства ри), ни пре ко мер но. Огра ни че-
ње сво ји не утвр ђе но у чла ну 5. став 6. За ко на је, по оце ни Устав ног су-
да, пре ко мер но, јер се ле ги тим на свр ха ко ју др жа ва (за ко но да вац) хо ће да 
оства ри овим ре ше њем мо гла оства ри ти у ис тој ме ри и дру га чи јим, а ма-
њим огра ни че њем пра ва сво ји не. По сто је број ни ал тер на тив ни на чи ни, 
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по зна ти у упо ред ном пра ву (нпр. да се при ход од имо ви не из над мак си ми-
ра ног из но са не ко ри сти за оства ри ва ње по ли тич ких ци ље ва стран ке, већ 
да тај при ход стран ка ко ри сти у дру ге свр хе, без ли ша ва ња сво ји не, тј. сте-
че ног при хо да, или се иста свр ха по сти же од го ва ра ју ћим опо ре зи ва њем 
од ре ђе ног де ла имо ви не итд.), ко ји ма би се, та ко ђе, оства ри ла свр ха ко јој 
те жи за ко но да вац у од ред би чла на 5. став 6. За ко на, али без ли ша ва ња ти-
ту ла ра на ве де ног пра ва, од но сно сво ји не.

Од у зи ма ње имо ви не, од но сно огра ни че ње пра ва сво ји не, у прин ци-
пу је ле ги тим но (оправ да но), ако је на ђе на фер рав но те жа – ба ланс из ме-
ђу ин те ре са ти ту ла ра имо ви не и оп штег ин те ре са за од у зи ма ње, од но сно 
огра ни че ње. Устав ни услов за то је да се ти ту ла ру сво ји не да на кна да за од-
у зе то или огра ни че но пра во, ка ко је то из ри чи то утвр ђе но у чла ну 58. став 
2. Уста ва. Да кле, сво ји на се у на шем прав ном си сте му мо же од у зе ти или 
огра ни чи ти ра ди оп штег ин те ре са, али ни та да без на кна де ко ја не мо же 
би ти ни жа од тр жи шне, што оспо ре ним од ред ба ма За ко на ни је пред ви ђе-
но. Ма да се о це лис ход но сти на кна де, по сма тра но са ста но ви шта ци ља ко-
ји се же ли по сти ћи на ве де ним огра ни че њем, у кон крет ном слу ча ју на чел-
но мо же рас пра вља ти, оце на це лис ход но сти за кон ских од ре да ба не спа да у 
над ле жност Устав ног су да утвр ђе ну од ред ба ма чла на 167. Уста ва.

Слу чај ли ша ва ња сво ји не из чла на 5. став 6. За ко на је, по ми шље њу 
Устав ног су да, осо бен и у то ме што се вла сни ку не од у зи ма сво ји на на 
осно ву не ке од лу ке др жав ног ор га на, не го му за кон на ла же да он „сам се-
бе ли ши до бро чи но сво ји не“. На и ме, на ве де ном од ред бом чла на 5. ста ва 
6. За ко на, ко јом се на ла же ти ту ла ру имо ви не да сво ју имо ви ну по кла ња 
у до бро твор не свр хе јед ној или ви ше ор га ни за ци ја ко је се ба ве до бро-
твор ним ра дом, за ко но да вац је, по оце ни Устав ног су да, иза шао из ван 
окви ра сво је устав не над ле жно сти, јер др жа ва за ко ном не мо же да уре-
ђу је до бро чин ство та ко што ће га на ла га ти, већ мо же са мо да по ста вља 
прав не окви ре за вр ше ње до бро чин ства или да пред ви ђа прав не по сле-
ди це до бро чин ства. Са мо до бро чин ство „не мо же би ти на чин по на ша ња 
на ре ђен прав ном нор мом од стра не за ко но дав ца“. У од но су на мо гућ ност 
да се чи ни до бро чин ство или по клон, мо ра да по сто ји „сло бо да од за кон-
ског мо ра ња“. Од лу ка да се учи ни до бро чин ство сло бод на је, од но сно ни је 
прав но на ре ђе на, ни ти се мо же на ре ди ти. За ко ном на ре ђе но до бро чин-
ство, као што је то утвр ђе но у од ред би чла на 5. став 6. За ко на, не спо ји во 
је са ње го вом при ро дом и су шти ном као ис кљу чи во сло бод ног мо рал ног 
чи на и за то прав на „на ре ђе ност до бро чин ства уки да са мо до бро чин ство“. 
За ко ном на ре ђе но до бро чин ство је con tra dic tio in adјecto. До бро чин ство 
је „ствар ауто ном не од лу ке и ауто ном не ре гу ла ти ве“, ко ја по чи ва на „мо-
ра лу и пра ви ли ма до брог по на ша ња“, а не на за кон ској оба ве зи.

По ред из не тог, оспо ре на од ред ба чла на 5. став 6. За ко на, по оце ни 
Устав ног су да, су прот на је и на че лу јед на ко сти и за бра не дис кри ми на ци је. 
Не јед нак прав ни трет ман ли ца ко ја се на ла зе у ис тој прав ној си ту а ци ји, а 
без ра зум ног раз ло га ко ји би оправ дао (ле ги ти ми сао) ту прав ну не јед на-
кост, а што је про тив но чла ну 21. Уста ва и чла ну 1. Пр вог про то ко ла у ве зи 
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са чла ном 14. Европ ске кон вен ци је, огле да се и у то ме што оба ве зно до бро-
чи но оту ђе ње од ре ђе не имо ви не ва жи са мо за по ли тич ке стран ке. На и ме, 
дру ги уче сни ци у по ли тич ком жи во ту или на из бо ри ма (гру пе гра ђа на, 
ор га ни за ци је, по кре ти и сл.) не под ле жу овом за кон ском на ре ђе њу, иако се 
мо гу на ћи у јед на кој си ту а ци ји по ли тич ког над ме та ња, при че му је мо гу ће 
да они бу ду имо вин ски моћ ни ји од по је ди них по ли тич ких стра на ка.

И на кра ју, Устав ни суд сма тра да се са др жи на оспо ре не од ред бе чла-
на 5. став 6. За ко на не мо же под ве сти под „уре ђе ње усло ва оства ри ва ња 
пра ва сво ји не“ сход но чла ну 18. став 2. Уста ва, из раз ло га што се основ на 
пра ва ко ја су Уста вом за јем че на, по осно ву те исте устав не од ред бе оства-
ру ју не по сред но на осно ву са мог Уста ва, док се за ко ном мо гу од ре ди ти 
усло ви за оства ри ва ње за јем че ног пра ва и то са мо ка да је ово Уста вом 
пред ви ђе но, као што се за ко ном мо же про пи са ти на чин оства ри ва ња за-
јем че ног пра ва са мо ка да је то нео п ход но да би се пра во оства ри ло (члан 
18. Уста ва). При то ме, Устав ни суд ис ти че да члан 18. Уста ва ни је блан кет-
но овла шће ње за ко но дав цу да од ре ђу је би ло ка кве усло ве и би ло ка кав 
на чин оства ри ва ња за јем че ног пра ва. И при од ре ђи ва њу усло ва и на чи-
на оства ри ва ња би ло ког за јем че ног пра ва, за ко но да вац под ле же оп штим 
устав ним за бра на ма (огра ни че њи ма) из чл. 18. и 20. Уста ва, а ка да је у пи-
та њу пра во сво ји не – још и по себ ним за бра на ма из чла на 58. Уста ва.

С об зи ром на из не то, од ред ба чла на 5. став 6. За ко на ко ја оба ве зу-
је по ли тич ку стран ку да од ре ђе ну имо ви ну „до бро чи но оту ђи“, по оце ни 
Устав ног су да, про тив на је од ред ба ма чл. 18, 20, 58. и 86. Уста ва и од ред-
би чла на 1. Пр вог про то ко ла. На и ме, иако је циљ на ве де ног огра ни че ња 
про пи са ног у од ред би чла на 5. ста ва 6. За ко на оправ дан, ово огра ни че-
ње не ис пу ња ва усло ве утвр ђе не Уста вом, те као та кво ни је до пу ште но. 
Оства ри ва ње оп штег ин те ре са у сми слу обез бе ђи ва ња јед на ких усло ва де-
ло ва ња по ли тич ких стра на ка, ко је сво је по зи ци је не тре ба да за сни ва ју на 
имо вин ској мо ћи, већ на утак ми ци иде ја, не чи ни оспо ре но огра ни че ње 
до пу ште ним, с об зи ром на то да оно та ко ка ко је утвр ђе но у од ред би чла-
на 5. ста ва 6. За ко на од сту па од су шти не на ве де них устав них од ре да ба ко-
ји ма је огра ни че ње до зво ље но, али под из ри чи то про пи са ним усло ви ма.

Ка да је у пи та њу од ред ба ста ва 7. чла на 5. За ко на, ко јом је про пи са но 
да ви си на сред ста ва из при ват них из во ра, осим сред ста ва од чла на ри не, 
ко ја по ли тич ка стран ка при ку пља за свој ре до ван рад, мо же, у јед ној ка-
лен дар ској го ди ни, из но си ти до 100% сред ста ва ко ја та стран ка до би ја из 
бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, од но сно да ка да не ма пра во на сред ства из бу-
џе та, тај из нос не сме пре ћи 5% укуп них сред ста ва из чла на 4. став 1. овог 
за ко на, Устав ни суд сма тра да оспо ре на од ред ба не са др жи по вре ду Уста-
ва, јер се њо ме, са гла сно Уста вом утвр ђе ним овла шће њи ма за ко но дав ца, 
уре ђу је ви си на до пу ште них го ди шњих из но са сред ста ва ко је по ли тич ка 
стран ка мо же да сти че из раз ли чи тих из во ра утвр ђе них За ко ном и њи хо-
ви ме ђу соб ни од но си. Уре ђи ва ње тих пи та ња на на чин про пи сан у оспо-
ре ној од ред би чла на 5. став 7. За ко на за сно ва но је на од ред ба ма чла на 97. 
тач ка 7. Уста ва, ко је утвр ђу ју да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је 
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сво јин ске и обли га ци о не од но се, што укљу чу је и овла шће ње за кон ског 
уре ђи ва ња на чи на сти ца ња имо ви не (па и имо ви не по ли тич ке стран ке). 
Оспо ре ним за кон ским ре ше њем се, да кле, по ми шље њу Устав ног су да не 
вр ши по вре да пра ва на имо ви ну, јер се од ред бом чла на 58. став 1. Уста ва 
јем чи са мо мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них 
на осно ву за ко на. Устав не огра ни ча ва за ко но дав ца у по гле ду про пи си ва-
ња на чи на сти ца ња сво ји не, од но сно дру гих имо вин ских пра ва, ни ти су 
Уста вом утвр ђе ни по себ ни усло ви за то уре ђи ва ње. На да ље, Устав ни суд 
сма тра да пра во на не сме та но ужи ва ње сво ји не из чла на 1. Пр вог про то-
ко ла не об у хва та и пра во на сти ца ње сво ји не. На и ме, Про то ко лом ни је 
за јем че но пра во на сти ца ње сво ји не (имо ви не), не го пра во на ужи ва ње 
сво ји не ко ја је већ сте че на, од но сно ко ја већ по сто ји.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, са гла сно оспо ре ној од ред би чла на 5. став 
7. За ко на, по ли тич ка стран ка има огра ни че ње при ку пља ња сред ста ва за 
свој рад у то ку ка лен дар ске го ди не пре ко од ре ђе ног из но са, па и по осно-
ву имо ви не. Из ста ва 7. чла на 5. За ко на сле ди да по ли тич ка стран ка не 
мо же у јед ној ка лен дар ској го ди ни да при ми при ло ге прав них и фи зич ких 
ли ца, од но сно да стек не при хо де од сво је про мо тив не ак тив но сти, као 
и при хо де од сво је имо ви не и ле га та, чи ја вред ност укуп но пре ла зи нај-
ви ши из нос од ре ђен у том ста ву. Ти ме је ли ми ти ра на имо ви на од ре ђе не 
вр сте ко ју по ли тич ка стран ка мо же да стек не у јед ној го ди ни. Ово огра-
ни че ње мо гућ но сти сти ца ња пра ва сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва, 
по оце ни Устав ног су да, ни је про тив но Уста ву, јер се од ред ба ма чл. 58. и 
86. Уста ва јем чи сво ји на ко ја већ по сто ји, као и ње но мир но ужи ва ње, а 
не и сти ца ње имо ви не. Ап со лут на сло бо да сти ца ња имо ви не се не шти ти 
ни би ло ко јом дру гом од ред бом Уста ва. И Европ ски суд за људ ска пра ва 
(Од лу ка Marckx про тив Бел ги је, Се ри ја А тач ка 50.) сма тра да се сти ца ње 
имо ви не не шти ти чла ном 1. Пр вог про то ко ла, већ се „њи ме шти ти пра во 
сва ког на мир но ужи ва ње ње го ве имо ви не, што зна чи да се при ме њу је са-
мо на не чи ју по сто је ћу (већ сте че ну) имо ви ну и да не га ран ту је пра во на 
сти ца ње имо ви не“.

По ла зе ћи од из ло же ног и на осно ву од ре да ба чла на 45. тач. 1) и 14) 
За ко на о Устав ном су ду, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

На осно ву од ред бе чла на 168. став 3. Уста ва, од ред ба чла на 5. ста ва 
6. За ко на у де лу ко ји гла си: „Го ди шњи при ход по ли тич ке стран ке од имо-
ви не у вла сни штву по ли тич ке стран ке мо же пред ста вља ти нај ви ше 20% 
из но са укуп ног го ди шњег при хо да по ли тич ке стран ке. У ро ку од три де-
сет да на на кон под но ше ња за вр шног ра чу на у скла ду са чла ном 16. овог 
за ко на, при ход ко ји пре ла зи на ве де них 20% по ли тич ка стран ка да је у до-
бро твор не свр хе јед ној или ви ше ор га ни за ци ја ко је се ба ве до бро твор-
ним ра дом“, пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-216/2004 од 25. ју на 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 60/09)
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За кон о јав ном ду гу Ре пу бли ке Ср би је по осно ву пре у зи ма ња оба ве за 
Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 

по љо при вред ни ка на ста лих по осно ву не ис пла ће них пен зи ја 
и нов ча них на кна да – („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 85/05 и 115/05)

– члан 12.

За кон о јав ном ду гу Ре пу бли ке Ср би је по осно ву пре у зи ма ња оба ве за 
Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за по сле них 

на ста лих по осно ву не ис пла ће них пен зи ја и нов ча них на кна да 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 85/05 и 115/05) 

– члан 12.

Ре пу бли ка Ср би ја не ма Уста вом утвр ђе не оба ве зе у по гле ду обез бе-
ђи ва ња сред ста ва за фи нан си ра ње оба ве зног пен зиј ског, ин ва лид ског и 
здрав стве ног оси гу ра ња, већ као га рант за оба ве зе фон да за оства ри ва-
ње пра ва по осно ву оба ве зног пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња има 
за кон ску (не и устав ну) оба ве зу обез бе ђе ња сред ста ва за ове свр хе али 
не и оба ве зу обез бе ђи ва ња сред ста ва за здрав стве но оси гу ра ње ко ја би 
се упла ћи ва ла по осно ву ис пла ће них пен зи ја и нов ча них на кна да.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Одбија се предлог за утврђивање неуставности одредбе чла на 12. За-
ко на о јав ном ду гу Ре пу бли ке Ср би је по осно ву пре у зи ма ња оба ве за Ре пу-
блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње по љо при вред ни ка 
на ста лих по осно ву не ис пла ће них пен зи ја и нов ча ни. Од би ја се пред лог за 
утвр ђи ва ње не у став но сти од ред бе чла на 12. За ко на о јав ном ду гу Ре пу бли-
ке Ср би је по осно ву пре у зи ма ња оба ве за Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње по љо при вред ни ка на ста лих по осно ву не ис пла ће них 
пен зи ја и нов ча них на кна да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 85/05 и 115/05).

2. Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти од ред бе чла на 12. За ко-
на о јав ном ду гу Ре пу бли ке Ср би је по осно ву пре у зи ма ња оба ве за Ре пу-
блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за по сле них на ста лих 
по осно ву не ис пла ће них пен зи ја и нов ча них на кна да („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 85/05 и 115/05).

О б р а з л о ж е њ е
Пред Устав ним су дом по кре нут је по сту пак за оце ну устав но сти од-

ред бе х на кна да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 85/05 и 115/05) и од ред бе 
чла на 12. За ко на о јав ном ду гу Ре пу бли ке Ср би је по осно ву пре у зи ма ња 
оба ве за Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за по-
сле них на ста лих по осно ву не ис пла ће них пен зи ја и нов ча них на кна да 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 85/05 и 115/05).
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У пред ло зи ма овла шће них пред ла га ча се, по ред оста лог, на во ди да су 
оспо ре не од ред бе За ко на у су прот но сти с од ред ба ма чл. 40, 52. и 68. Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је, за тим с од ред ба ма чл. 2, 4, 8. и 72. За ко на о до при но си-
ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 84/04 и 
61/05), као и с од ред ба ма чл. 8, 230. и 231. За ко на о здрав стве ном оси гу ра-
њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 107/05 и 109/05). Пред ла гач ци ти ра на ве-
де не од ред бе Уста ва и за ко на, те за кљу чу је да је основ на на ме ра за ко но дав-
ца из ра же на кроз те од ред бе да обез бе ди и за шти ти прин цип оба ве зно сти 
об ра чу на и упла те до при но са за со ци јал но оси гу ра ње, као пред у сло ва за 
функ ци о ни са ње си сте ма со ци јал ног, а у окви ру ње га и здрав стве ног оси гу-
ра ња. Угро жа ва ње на ве де ног прин ци па ну жно би, сма тра пред ла гач, до ве-
ло до зна чај них по ре ме ћа ја функ ци о ни са ња здрав стве ног оси гу ра ња.

Устав ни суд је пред лог за оце ну устав но сти од ред бе чла на 12. За ко на 
на ве де ног у тач ки 1. из ре ке до ста вио На род ној скуп шти ни на од го вор. У 
од го во ру На род не скуп шти не на во ди се, по ред оста лог, да је Ре пу бли ка 
Ср би ја за ко ном чи ја се од ред ба оспо ра ва, пре у зе ла као јав ни дуг оба ве зе 
Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње по љо при вред-
ни ка, у укуп ном из но су од 20.000.000.000 ди на ра, ко ји се од но си на ду-
го ва ње Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње по љо-
при вред ни ка у ви си ни од 20,5 не ис пла ће них пен зи ја, од но сно нов ча них 
на кна да. Из ми ре њем оба ве за пре ма ко ри сни ци ма пра ва, на во ди се да ље 
у од го во ру, на на чин уре ђен За ко ном, омо гу ћи ло се Ре пу блич ком фон-
ду ис пла ћи ва ње пен зи ја, од но сно нов ча них на кна да у те ку ћем ме се цу за 
прет ход ни ме сец, пре ма ди на ми ци пред ви ђе ној За ко ном о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу од 2003. го ди не. Ова квим за кон ским уре ђе њем, 
на во ди се у од го во ру, ни на ко ји на чин ни су по вре ђе не од ред бе чл. 42, 
52. и 68. Уста ва од 1990. го ди не, ка ко то твр ди пред ла гач. Та ко ђе, не мо-
же се го во ри ти о не за ко ни то сти оспо ре не од ред бе За ко на, од но сно ње не 
не ус кла ђе но сти са од ре ђе ним од ред ба ма За ко на о до при но си ма за оба-
ве зно здрав стве но оси гу ра ње и За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу, има-
ју ћи у ви ду да не ус кла ђе ност ре ше ња у раз ли чи тим за ко ни ма не мо же 
би ти пред мет оце не пред Устав ним су дом. У од го во ру се да ље ис ти че да 
за пре у зи ма ње ду га Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње по љо при вред ни ка пре ма ко ри сни ци ма пра ва од стра не Ре пу бли ке 
Ср би је, ни је по сто ја ла оба ве за, већ је он пре у зет на до бро вољ ној осно-
ви са ци љем да се оства ре по зи тив ни ефек ти по ко ри сни ке пра ва као со-
ци јал но угро же не ка те го ри је. Сто га, не сто је на во ди из не ти у пред ло гу за 
оце ну устав но сти оспо ре не од ред бе За ко на, с об зи ром на то да је чла ном 
2. За ко на про пи са но да Ре пу бли ка Ср би ја пре у зи ма као јав ни дуг оба ве зе 
Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње по љо при вред-
ни ка, и то оба ве зе на ста ле по осно ву не ис пла ће них пен зи ја и нов ча них 
на кна да, што зна чи да ни је пре у зе та и оба ве за упла те до при но са за оба ве-
зно здрав стве но оси гу ра ње утвр ђе них За ко ном.

Устав ни суд је пред лог за оце ну устав но сти од ред бе чла на 12. За ко на из 
тач ке 2. из ре ке до ста вио 11. ок то бра 2006. го ди не На род ној скуп шти ни на 
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од го вор. Ка ко На род на Скуп шти на ни је до ста ви ла од го вор у оста вље ном 
ро ку од 60 да на, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 34. став 3. За ко на о 
Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), на ста вио по сту пак.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио да је оспо ре ном од-
ред бом чла на 12. За ко на из тач ке 1. из ре ке утвр ђе но да се на оба ве зе утвр-
ђе не од ред ба ма овог за ко на пре ма ко ри сни ци ма пра ва не об ра чу на ва и не 
пла ћа до при нос на име оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, а да је оспо ре-
ном од ред бом чла на 12. За ко на из тач ке 2. из ре ке би ло утвр ђе но да се на 
оба ве зе утвр ђе не од ред ба ма овог за ко на пре ма ко ри сни ци ма пра ва не об-
ра чу на ва и не пла ћа до при нос на име оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња.

Пре ма чла ну 112. За ко на о Устав ном су ду, по ступ ци пред Устав ним 
су дом за по че ти пре сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ће се по од ред-
ба ма овог за ко на. Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, у вре ме чи јег 
ва же ња су по кре ну ти по ступ ци и у од но су на ко ји је пред ло зи ма тра же-
на оце на устав но сти, пре стао је да ва жи 8. но вем бра 2006. го ди не сту па-
њем на сна гу но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, та ко да је оце на устав но-
сти оспо ре не од ред бе За ко на из тач ке 1. из ре ке, са гла сно од ред ба ма чла на 
167. Уста ва, вр ше на у од но су на ва же ћи Устав.

Устав Ре пу бли ке Ср би је утвр ђу је: да се здрав стве но оси гу ра ње, здрав-
стве на за шти та и осни ва ње здрав стве них фон до ва уре ђу ју за ко ном (члан 
68. став 3.); да се пен зиј ско оси гу ра ње уре ђу је за ко ном (члан 70. став 1.); 
да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, по ред оста лог, си стем у обла сти 
со ци јал ног оси гу ра ња и дру гих об ли ка со ци јал не си гур но сти; дру ге еко-
ном ске и со ци јал не од но се од оп штег ин те ре са (тач ка 8.); и дру ге од но се од 
ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју, у скла ду са Уста вом (члан 97. тач. 8. и 17.).

Из са др жи не оспо ре ног За ко на из тач ке 1. из ре ке мо же се за кљу чи ти 
да је исти до нет са ци љем да Ре пу бли ка Ср би ја пре у зме као јав ни дуг Ре-
пу бли ке оба ве зе Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
по љо при вред ни ка по осно ву не ис пла ће них пен зи ја и нов ча них на кна да 
утвр ђе них За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу од 2003. го ди-
не, ко је су на ста ле до да на сту па ња на сна гу За ко на о јав ном ду гу Ре пу бли-
ке Ср би је по осно ву пре у зи ма ња оба ве за Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње по љо при вред ни ка на ста лих по осно ву не ис пла-
ће них пен зи ја и нов ча них на кна да, у укуп ном из но су до 20.000.000.000 
ди на ра са при па да ју ћом ка ма том, што пред ста вља ко нач ну оба ве зу Ре пу-
бли ке по овом за ко ну (члан 2. За ко на), да се сред ства за из ми ри ва ње ових 
оба ве за обез бе ђу ју у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је (члан 3. За ко на), као и да је 
ис пу ње ње ове оба ве зе, а ти ме и при ме на овог за ко на, вре мен ски огра ни-
че но до да на ко нач не ис пла те у 2010. го ди ни (члан 4. За ко на).

По ла зе ћи од на ве де не свр хе оспо ре ног За ко на, као и то га: да Уста-
вом ни је утвр ђен на чин фи нан си ра ња оба ве зног пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња и оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, ни ти је, у том сми-
слу, утвр ђе на оба ве за Ре пу бли ке Ср би је да фи нан си ра оба ве зно пен зиј ско 
и ин ва лид ско и здрав стве но оси гу ра ње; да пре ма За ко ну о пен зиј ском и 
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ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 
85/05, 101/05, 63/06 и 5/09) при хо де фон да не чи не сред ства ко ја се обез бе-
ђу ју у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је, из у зев у слу ча је ви ма по ве ћа них оба ве за 
ко је на ста ју услед сти ца ња и оства ри ва ња пра ва под по себ ним усло ви ма 
за од ре ђе не ка те го ри је оси гу ра ни ка (чл. 8. и 169. став 1. За ко на), што ни је 
слу чај уре ђен оспо ре ним За ко ном; да је Ре пу бли ка га рант за оба ве зе фон да 
у оства ри ва њу пра ва по осно ву оба ве зног пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња (члан 173.), да кле оба ве за пре ма ко ри сни ци ма пра ва по овом осно ву; 
да се пре ма За ко ну о здрав стве ном оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
107/05 и 109/05), сред ства за оства ри ва ње пра ва из оба ве зног здрав стве ног 
оси гу ра ња обез бе ђу ју упла том до при но са за оба ве зно здрав стве но оси гу-
ра ње, као и из дру гих из во ра, у скла ду са овим за ко ном и за ко ном ко јим 
се уре ђу ју до при но си за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње (чл. 8. и члан 201. 
став 1.), Устав ни суд је оце нио да Ре пу бли ка Ср би ја, пре у зи ма ју ћи на ве-
де не оба ве зе оспо ре ним За ко ном, ни је пре ко ра чи ла гра ни це сво јих овла-
шће ња утвр ђе них на ве де ним од ред ба ма Уста ва, од но сно да оспо ре на од-
ред ба чла на 12. За ко на ни је у су прот но сти са Уста вом. На и ме, Ре пу бли ка 
Ср би ја не ма Уста вом утвр ђе не оба ве зе у по гле ду обез бе ђи ва ња сред ста ва 
за фи нан си ра ње оба ве зног пен зиј ског и ин ва лид ског и здрав стве ног оси-
гу ра ња, а сред ства за пен зи је и нов ча не на кна де, као и сред ства за оства-
ри ва ње пра ва из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња обез бе ђу ју се, пре ма 
за ко ну, из до при но са за оба ве зно пен зиј ско и ин ва лид ско и здрав стве но 
оси гу ра ње, да кле не из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је (уз из у зет ке утвр ђе не за-
ко ном, а ко ји ни су од зна ча ја за оце ну устав но сти оспо ре не од ред бе За ко-
на). С об зи ром на то да је Ре пу бли ка Ср би ја, са гла сно За ко ну о пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу ра њу, га рант за оба ве зе фон да за оства ри ва ње пра ва 
по осно ву оба ве зног пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, то под ра зу ме-
ва за кон ску (не и Устав ну) оба ве зу обез бе ђе ња сред ста ва за ове свр хе, али 
не и оба ве зу обез бе ђи ва ња сред ста ва за здрав стве но оси гу ра ње ко ја би се 
упла ћи ва ла по осно ву ис пла ће них пен зи ја и нов ча них на кна да. Сто га за ко-
но да вац, утвр ђу ју ћи оспо ре ном од ред бом чла на 12. За ко на да се на оба ве зе 
утвр ђе не од ред ба ма овог за ко на пре ма ко ри сни ци ма пра ва не об ра чу на ва 
и не пла ћа до при нос на име оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, ни је, по 
оце ни Устав ног су да, пре ко ра чио гра ни це овла шће ња утвр ђе них од ред ба-
ма чла на 68. став 3., чла на 70. став 1. и чла на 97. тач. 8. и 17. Уста ва.

С об зи ром на на ве де не раз ло ге, Устав ни суд је на шао да не ма осно ва 
за утвр ђи ва ње не у став но сти од ред бе чла на 12. За ко на из тач ке 1. из ре ке и 
да, сто га, пред лог тре ба од би ти.

У по гле ду на во да о (не)са гла сно сти одредбe чла на 12. оспо ре ног За ко-
на са од ред ба ма чл. 8, 230. и 231. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 107/05 и 109/05), Устав ни суд је кон ста то вао да, 
са гла сно од ред би чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да оце њу је ме ђу соб ну 
са гла сност за ко на.

Од ред бом чла на 1. За ко на из тач ке 2. из ре ке, чи ја је од ред ба чла на 
12. оспо ре на, би ло је утвр ђе но да се овим за ко ном уре ђу је на чин, усло ви 
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и по сту пак из ми ри ва ња оба ве за Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње за по сле них на ста лих по осно ву не ис пла ће них пен зи-
ја и нов ча них на кна да утвр ђе них За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 34/03, 64/04 и 84/04) у ви си ни од 
1,5 не ис пла ће не пен зи је, од но сно нов ча не на кна де, као и на чин обез бе ђе-
ња сред ста ва за ове на ме не. Од ред бом чла на 2. За ко на би ло је утвр ђе но 
да Ре пу бли ка Ср би ја (у да љем тек сту: Ре пу бли ка) пре у зи ма као јав ни дуг 
Ре пу бли ке оба ве зе Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње за по сле них по осно ву не ис пла ће них пен зи ја и нов ча них на кна да из 
чла на 1. овог за ко на, у укуп ном из но су до 23.500.000.000 ди на ра (став 1.); 
да се на уку пан из нос не из ми ре них оба ве за из ста ва 1. овог чла на, об ра-
чу на ва ка ма та по ка мат ној сто пи од 8,5% на го ди шњем ни воу, за пе ри од 
од да на пр ве ис пла те у де цем бру 2005. го ди не до ко нач не ис пла те у ју лу 
2008. го ди не (став 2.); да уку пан из нос оба ве за ко ји је утвр ђен од ред ба ма 
ст. 1. и 2. овог чла на пред ста вља ко нач ну оба ве зу Ре пу бли ке по овом за ко-
ну (став 3.). Од ред ба ма чла на 4. За ко на би ло је утвр ђе но да ће оба ве зе по 
осно ву ду га пре ма ли ци ма ко ја оства ру ју пра ва у скла ду са овим за ко ном 
по осно ву не ис пла ће них пен зи ја и нов ча них на кна да из чла на 1. овог за-
ко на, Ре пу бли ка ис пла ћи ва ти до из но са из чла на 2. ст. 1. и 2. овог за ко на, 
у ви си ни и пре ма ди на ми ци ко ја, са гла сно ста ву 1. овог чла на, те че од де-
цем бра 2005. го ди не и окон ча ва се у ју лу 2008. го ди не.

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба За ко на, Устав ни суд је утвр дио: да је 
За кон до нет ра ди пре у зи ма ња од стра не Ре пу бли ке Ср би је обавезa Ре пу-
блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за по сле них по осно-
ву не ис пла ће них пен зи ја и нов ча них на кна да из чла на 1. овог за ко на, у 
укуп ном из но су до 23.500.000.000, да кле ду га ко ји је већ на стао до да на 
сту па ња на сна гу За ко на; да ће оба ве зе по осно ву ду га пре ма ли ци ма ко ја 
оства ру ју пра ва у скла ду са овим за ко ном по осно ву не ис пла ће них пен зи-
ја и нов ча них на кна да, Ре пу бли ка ис пла ћи ва ти до из но са утвр ђе ног овим 
за ко ном, у ви си ни и пре ма утвр ђе ној ди на ми ци пре ма ко јој је по след ња, 
од но сно ко нач на ис пла та у ју лу 2008. го ди не; да је ва же ње оспо ре ног За-
ко на, ти ме што се њи ме уре ђу је пре у зи ма ње и из ми ри ва ње већ на ста лих 
оба ве за Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за по-
сле них, као и ти ме што је из вр ша ва ње оба ве за по осно ву ду га утвр ђе ног 
овим за ко ном оро че но са ко нач ном ис пла том у ју лу 2008. го ди не, у су шти-
ни, вре мен ски огра ни че но и то упра во до да ту ма ко нач не ис пла те ду га, 
што зна чи да је оспо ре ни За кон тем по рал ног ка рак те ра и да је пре стао да 
ва жи са да ном ко нач не ис пла те ду га у ју лу 2008. го ди не.

Има ју ћи у ви ду да је у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом оспо ре ни 
За кон пре стао да ва жи, да је сту па њем на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 
8. но вем бра 2006. го ди не, пре стао да ва жи Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. 
го ди не у од но су на ко ји је тра же на пред мет на оце на устав но сти, сте кли 
су се усло ви да се, са гла сно од ред би чла на 57. тач ка 2) За ко на о Устав ном 
су ду, по сту пак об у ста ви, јер су у то ку по ступ ка пре ста ле про це сне прет-
по став ке за во ђе ње по ступ ка.
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На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач ка 14) и чла на 46. тач ка 
7) За ко на о Устав ном су ду, као и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су-
да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је од лу чио као 
у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-144/2006 од 25. ју на 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 63/09)

За кон о по ли ци ји
(„Слу жбе ни гла сник РС“, брoj 101/05)

– члан 128.

Про пи си ва њем да рок за под но ше ње зах те ва за пре и спи ти ва ње ак та 
ко јим се од лу чу је о од ре ђе ним пра ви ма за по сле ног из рад ног од но са по-
чи ње да те че да ном до но ше ња, а не да ном до ста вља ња ак та за по сле ном, 
не обез бе ђу је се јед на ка за шти та за по сле них по ли циј ских слу жбе ни ка 
пред др жав ним ор га ном, за јем че на Уста вом.

Ис кљу чи ва њем пра ва на во ђе ње управ ног спо ра про тив ак та до не-
тог по зах те ву за пре и спи ти ва ње од лу ке ко јом се од лу чу је о од ре ђе ним 
пра ви ма из рад ног од но са по ли циј ских слу жбе ни ка, при че му за ко ном 
ни је обез бе ђе на дру га суд ска за шти та, по ли циј ски слу жбе ни ци су до ве-
де ни у не јед нак по ло жај у од но су на оста ле др жав не слу жбе ни ке ко ји се 
на ђу у ис тој прав ној си ту а ци ји, што је не са гла сно са Уста вом.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да од ред бе чла на 128. За ко на о по ли ци ји („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 101/05) ни су у са гла сно сти са Уста вом.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ре да-

ба чла на 128. За ко на о по ли ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/05). У 
ини ци ја ти ви се на во ди да је од ред ба чла на 128. став 1. За ко на, ко јим је 
про пи са но да се про тив ак та о рас по ре ђи ва њу и сти ца њу зва ња, ван ред-
ном уна пре ђе њу, пре вре ме ном и ван ред ном сти ца њу ви шег зва ња мо же 
под не ти зах тев за пре и спи ти ва ње од лу ке до но си о цу ак та у ро ку од 15 да-
на од да на до но ше ња, не са гла сна са од ред ба ма чла на 22. став 2. и чла на 
122. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, из раз ло га што је оспо ре ном 
од ред бом по вре ђе но пра во рад ни ка на жал бу или дру го прав но сред ство, 
бу ду ћи да рад ник, по пра ви лу, до би ја по је ди нач ни акт, ко јим се од лу чу је 
о ње го вом пра ву, по про те ку ро ка од 15 да на, ко ји те че од да на до но ше ња 
ак та. С тим у ве зи, под но си лац ини ци ја ти ве сма тра да рок за жал бу или 
дру го прав но сред ство тре ба да те че од да на до ста вља ња по је ди нач ног ак-
та, јер за по сле ни не мо же из ја ви ти жал бу на од ре ђе ни акт пре не го што 
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му бу де уру чен и пре не го што бу де упо знат са ак том ко јим се ре ша ва о 
ње го вом пра ву, оба ве зи или прав ном ин те ре су. У ини ци ја ти ви се, та ко-
ђе, на во ди да је и од ред ба чла на 128. став 2. За ко на, ко јом је про пи са но да 
зах тев за пре и спи ти ва ње од лу ке не за др жа ва ње но из вр ше ње, као и да се 
про тив ак та до не тог по зах те ву за пре и спи ти ва ње не мо же во ди ти управ-
ни спор, не са гла сна са Уста вом.

Пре ма чла ну 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), по ступ ци за по че ти пред Устав ним су дом пре сту па ња на 
сна гу овог за ко на, окон ча ће се по од ред ба ма овог за ко на. С об зи ром на 
то да је ини ци ја ти ва под не та у вре ме ва же ња Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 
1990. го ди не, ко ји је пре стао да ва жи про гла ше њем Уста ва Ре пу бли ке Ср-
би је од 8. но вем бра 2006. го ди не, Устав ни суд је устав ност оспо ре них од-
ре да ба За ко на, са гла сно чла ну 167. став 1. тач ка 1) Уста ва, оце њи вао у од-
но су на Устав ко ји је на сна зи.

Устав ни суд је на сед ни ци одр жа ној 12. мар та 2009. го ди не, до нео Ре-
ше ње ко јим је по кре нуо по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 
128. оспо ре ног За ко на. Исто вре ме но, Устав ни суд је за кљу чио да Ре ше ње 
о по кре та њу по ступ ка до ста ви На род ној скуп шти ни на од го вор, са ро ком 
од 30 да на за да ва ње од го во ра, а са гла сно од ред ба ма чла на 33. став 1. и 
чла на 107. став 1. За ко на о Устав ном су ду. По што у оста вље ном ро ку, а 
ни на кнад но, На род на скуп шти на ни је до ста ви ла од го вор, Суд је на ста-
вио по сту пак оце не устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на, у скла ду са 
од ред бом чла на 34. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

Од ред ба ма чла на 128. За ко на о по ли ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
101/05) про пи са но је да се про тив ак та о рас по ре ђи ва њу и сти ца њу зва ња, 
ван ред ном уна пре ђе њу, пре вре ме ном и ван ред ном сти ца њу ви шег зва ња 
мо же под не ти зах тев за пре и спи ти ва ње од лу ке до но си о цу ак та у ро ку од 
15 да на од да на до но ше ња ак та (став 1.), као и да зах тев за пре и спи ти ва ње 
од лу ке не за др жа ва ње но из вр ше ње и да се про тив ак та до не тог по зах те ву 
за пре и спи ти ва ње од лу ке, не мо же во ди ти управ ни спор (став 2.).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да се људ ска и ма њин ска пра-
ва за јем че на Уста вом не по сред но при ме њу ју, те да се за ко ном мо же про-
пи са ти на чин оства ри ва ња ових пра ва са мо ако је то Уста вом из ри чи то 
пред ви ђе но или ако је то нео п ход но за оства ри ва ње по је ди нач ног пра ва 
због ње го ве при ро де, при че му за кон ни у ком слу ча ју не сме да ути че на 
су шти ну за јем че ног пра ва (члан 18. ст. 1. и 2.); да су пред Уста вом и за-
ко ном сви јед на ки, да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту, без 
дис кри ми на ци је, као и да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на 
или по сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на-
ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по-
ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и 
пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. ст. 1. до 3.); да сва ко има 
пра во на жал бу или дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу-
чу је о ње го вом пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су (члан 
36. став 2.); да за ко ни тост ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се од лу чу је 
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о пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су под ле же пре и спи ти-
ва њу пред су дом у управ ном спо ру, ако у од ре ђе ном слу ча ју за ко ном ни је 
пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та (члан 198. став 2.).

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва, Устав ни суд је оце нио да је 
оспо ре на од ред ба чла на 128. став 1. За ко на не са гла сна са Уста вом из раз-
ло га што је свр ха устав ног јем ства пра ва на жал бу или дру го прав но сред-
ство да сва ко ли це на ко је се од но си од лу ка, ко јом се од лу чу је о ње го вом 
пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су, објек тив но бу де у мо-
гућ но сти да про тив та кве од лу ке ко ри сти про пи са но прав но сред ство. 
Исто вре ме но, ка ко се од ред бом чла на 36. став 1. Уста ва сви ма јем чи јед на-
ка за шти та пра ва пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма, то зна чи 
да сва ли ца о чи јем је пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су 
од лу чи ва но ак том др жав ног ор га на, има ју пра во да под истим усло ви ма 
мо гу из ја ви ти про пи са но прав но сред ство про тив тог ак та. Ка ко од да-
на до но ше ња по је ди нач ног ак та ко ји се мо же оспо ра ва ти прав ним сред-
ством про пи са ним чла ном 128. став 1. За ко на, па до да на ње го вог до ста-
вља ња ли цу на ко је се од но си, увек мо ра да про ђе од ре ђе но вре ме, ко је је 
раз ли чи то од слу ча ја до слу ча ја, Устав ни суд је оце нио да се про пи си ва-
њем да рок за под но ше ње зах те ва за пре и спи ти ва ње ак та ко јим се од лу-
чу је о од ре ђе ним пра ви ма за по сле ног из рад ног од но са по чи ње да те че 
да ном до но ше ња, а не да ном до ста вља ња ак та за по сле ном, не обез бе ђу је 
јед на ка за шти та за по сле них по ли циј ских слу жбе ни ка пред др жав ним ор-
га ном. С об зи ром на то да про тек вре ме на од да на до но ше ња до да на до-
ста вља ња ак та у мно го ме за ви си од са мог до но си о ца ак та, Устав ни суд је 
оце нио да се оспо ре ном од ред бом на ру ша ва јед но од основ них устав них 
на че ла људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо да из чла на 18. став 2. Уста-
ва, ко јим је, из ме ђу оста лог, пред ви ђе но да се за ко ном мо же про пи са ти 
на чин оства ри ва ња Уста вом за јем че них пра ва, при че му за кон ни у ком 
слу ча ју не сме да ути че на су шти ну за јем че ног пра ва. Ово сто га што од 
окол но сти ка да ће ли цу би ти из вр ше но до ста вља ње ак та про тив ко га се 
мо же из ја ви ти зах тев за ње го во пре и спи ти ва ње, ди рект но за ви си не са мо 
ко ли ко ће у кон крет ном слу ча ју објек тив но из но си ти рок за из ја вљи ва ње 
зах те ва, већ и да ли ће то ли це уоп ште има ти пра во да ко ри сти про пи са но 
прав но сред ство.

Ка да је у пи та њу оце на устав но сти од ред бе чла на 128. став 2. За ко на, 
ко јом је ис кљу че но во ђе ње управ ног спо ра про тив ак та до не тог по зах те-
ву за пре и спи ти ва ње од лу ке, Устав ни суд је оце нио да је оспо ре на од ред ба 
За ко на не са гла сна са од ред бом чла на 198. став 2. Уста ва пре ма ко јој за ко-
ни тост ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се од лу чу је о пра ву, оба ве зи 
или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су под ле же пре и спи ти ва њу пред су дом 
у управ ном спо ру, ако у од ре ђе ном слу ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на дру-
га чи ја суд ска за шти та. Ана ли зом од ре да ба За ко на о по ли ци ји у це ли ни, 
Устав ни суд је утвр дио да про тив ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се 
од лу чу је о пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су, у сми слу од-
ре да ба овог за ко на, ни је пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та. При ли ком 
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оце не устав но сти оспо ре не од ред бе, Устав ни суд је имао у ви ду и чи ње-
ни цу да за по сле ни у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва има ју ста тус др-
жав них слу жбе ни ка, јер се пре ма од ред би чла на 169. За ко на о по ли ци ји 
на њи хов по ло жај, ду жно сти, пра ва и од го вор но сти при ме њу ју про пи си 
о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма, ако овим за ко ном и про пи си ма 
до не тим на осно ву овог за ко на ни је дру га чи је од ре ђе но. Од ред бом чла на 
143. став 2. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 81/05, 83/05, 64/07, 67/07 и 116/08) про пи са но је да се про тив од лу ке 
жал бе не ко ми си је, ко ја у скла ду са овим за ко ном од лу чу је о жал ба ма др-
жав них слу жбе ни ка на ре ше ња ко ји ма се у управ ном по ступ ку од лу чу је о 
њи хо вим пра ви ма и ду жно сти ма, мо же по кре ну ти управ ни спор. Ка ко је 
За ко ном о по ли ци ји као по себ ним за ко ном, ис кљу че но пра во на во ђе ње 
управ ног спо ра про тив ак та до не тог по зах те ву за пре и спи ти ва ње од лу ке, 
ко јим се од лу чу је о од ре ђе ним пра ви ма по ли циј ских слу жбе ни ка из рад-
ног од но са, а За ко ном ни је обез бе ђе на дру га суд ска за шти та, то је Устав ни 
суд оце нио да је оспо ре на од ред ба ста ва 2. чла на 128. За ко на о по ли ци ји 
не са гла сна и за устав ним прин ци пом јед на ке за шти те без дис кри ми на ци је 
из чла на 21. Уста ва, јер су на овај на чин по ли циј ски слу жбе ни ци, као јед на 
ка те го ри ја др жав них слу жбе ни ка, до ве де ни у не јед нак по ло жај у од но су на 
оста ле др жав не слу жбе ни ке ко ји се на ђу у ис тој прав ној си ту а ци ји.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 45. тач ка 1. За ко на о Устав ном 
су ду, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

На осно ву од ред бе чла на 168. став 3. Уста ва, од ред бе чла на 128. За ко-
на о по ли ци ји на ве де ног у из ре ци пре ста ју да ва же да ном об ја вљи ва ња 
Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-68/2006 од 9. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 63/09)

За кон о оси гу ра њу
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 55/04, 70/04, 61/05, 85/05 и 101/07)

– чл. 166. до 173, члан 174. став 1. тач. 1) и 15) и став 2, чл. 175. и 176.
За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о оси гу ра њу

(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 61/05)
– чл. 243а, 243в, 243г и 243ж

На род на бан ка Ср би је, од но сно гу вер нер На род не бан ке као до но-
си лац ко нач ног ре ше ња о од у зи ма њу до зво ле за рад су бјек ту над ко јим 
је вр шен над зор, не мо гу по сту па ти на на чин и под усло ви ма ко ји ни су 
за ко ном про пи са ни.

За ко но да вац је оба ве зан да уре ди пи та ње над зо ра ко ји На род на 
бан ка Ср би је, као цен трал на бан ка, вр ши над фи нан сиј ским си сте мом 
зе мље, а у окви ру то га и ме ре ко је се над зи ра ном су бјек ту мо гу из ре ћи, 
као и усло ве за њи хо во из ри ца ње, по шту ју ћи при том устав на јем ства 
прав не си гур но сти и сло бо де пред у зет ни штва.
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Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред ба чла на 174. став 1. тач ка 15) За ко на о оси гу-
ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 55/04, 70/04, 61/05, 85/05 и 101/07) ни је 
у са гла сно сти са Уста вом.

2. Од би ја ју се пред ло зи за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чл. 166. 
до 173, чла на 174. став 1. тач. 1) до 14) и став 2, чл. 175. и 176. За ко на из 
тач ке 1.

3. Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти чла на 177. За ко на из 
тач ке 1.

4. Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чл. 243а, 243в, 
243г и 243ж За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о оси гу ра њу („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 61/05).

5. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 28. 
и чл. 166. до 178. За ко на о оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 55/04 
и 70/04).

6. Од ба цу ју се зах те ви за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ак та или 
рад ње пред у зе те на осно ву оспо ре них од ре да ба За ко на из тач ке 1.

7. Од ба цу ју се зах те ви за оце ну са гла сно сти оспо ре них од ре да ба чл. 
166. до 176. За ко на из тач ке 1. са од ред ба ма За ко на о пред у зе ћи ма („Слу-
жбе ни лист СРЈ“, бр. 29/96, 33/96, 29/97, 74/99, 9/01 и 36/02), За ко на о бан-
ка ма и дру гим фи нан сиј ским ор га ни за ци ја ма („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 
32/93, 24/94, 5/95, 61/95, 28/96, 16/99, 44/99, 36/02, 37/02 и „Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 72/03 и 61/05) и За ко на о ми ни стар стви ма („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 19/04).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду су под не ти пред ло зи и ини ци ја ти ва за оце ну устав-

но сти од ре да ба За ко на о оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 55/04, 
70/04) и За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о оси гу ра њу („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 61/05) на ве де них у тач. 1. до 5. из ре ке.

Пред ло гом су оспо ре не од ред бе чла на 174. став 1. тач ка 15) и чла на 
176. став 2. За ко на о оси гу ра њу.

Оспо ре ном од ред бом чла на 174. став 1. тач ка 15) За ко на пред ви ђе но 
је да На род на бан ка Ср би је мо же од у зе ти до зво лу за оба вља ње по је ди них 
или свих по сло ва оси гу ра ња дру штву за оси гу ра ње, ако у дру гим слу ча је-
ви ма (ми мо слу ча је ва пред ви ђе них од ред ба ма чла на 174. став 1. тач. 1) до 
14)) дру штво не по сту пи у скла ду са овим за ко ном, дру гим про пи си ма и 
ме ра ма На род не бан ке Ср би је. Пред ла гач сма тра да је оспо ре ном од ред-
бом За ко на про ши ре на ли ста мо гу ћих раз ло га за од у зи ма ње до зво ле за 
оба вља ње по сло ва оси гу ра ња, а да при том ни су про пи са на ни ка ква огра-
ни че ња у по гле ду вр сте по вре да за ко на, њи хо ве те жи не, као ни про це ду ра 
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ко ја би прет хо ди ла при ме ни ове нај те же ме ре у си сте му ме ра за обез бе-
ђи ва ње за ко ни то сти по сло ва ња. Ова квим на чи ном про пи си ва ња раз ло га 
за при ме ну ме ре за од у зи ма ње до зво ле за оба вља ње по сло ва оси гу ра ња 
се, по ми шље њу пред ла га ча, не ги ра и чи ни из ли шним ме тод так са тив ног 
про пи си ва ња раз ло га за ње ну при ме ну, јер се пре ма оспо ре ној од ред би 
чла на 174. став 1. тач ка 15) За ко на, ме ра од у зи ма ња до зво ле за рад оси гу-
ра ва ју ћег дру штва мо же при ме ни ти у свим слу ча је ви ма по вре де не са мо 
За ко на о оси гу ра њу, не го и би ло ког дру гог про пи са или ме ре На род не 
бан ке Ср би је. Ис ти чу ћи да оспо ре на за кон ска од ред ба има са мо стал ну 
при ме ну, не за ви сно од дру гих од ре да ба За ко на о оси гу ра њу, пред ла гач за-
кљу чу је да се њо ме да је нео гра ни че но пра во На род ној бан ци Ср би је да у 
вр ше њу над зо ра над ра дом оси гу ра ва ју ћих дру шта ва при ме њу је ме ру од-
у зи ма ња до зво ле за оба вља ње по сло ва оси гу ра ња пре ма сло бод ној про-
це ни, не за ви сно од ка рак те ра и ствар не те жи не из вр ше не по вре де за ко на, 
чи ме су по вре ђе ни устав ни прин ци пи оба вља ња при вред них и дру гих де-
лат но сти сло бод но и под јед на ким усло ви ма, као и јед на ко сти при вред-
них су бје ка та на тр жи шту.

Оспо ре ном од ред бом чла на 176. став 2. За ко на про пи са но је да ће ре-
ше њем о од у зи ма њу до зво ле за оба вља ње по сло ва оси гу ра ња дру штву 
за оси гу ра ње, На род на бан ка Ср би је од ре ди ти и ме ру за бра не рас по ла-
га ња имо ви ном дру штва до отва ра ња по ступ ка ли кви да ци је, од но сно до-
но ше ња ре ше ња о по кре та њу сте чај ног по ступ ка. У пред ло гу се на во ди 
да, пре ма оспо ре ној за кон ској од ред би, ме ра за бра не рас по ла га ња имо-
ви ном дру штва на сту па као не по сред на по сле ди ца до но ше ња ре ше ња о 
за бра ни оба вља ња по сло ва оси гу ра ња, при че му о њој не од лу чу је ор ган 
ко ји до но си ре ше ње већ она на сту па по си ли За ко на као вид за кон ског 
огра ни че ња пра ва рас по ла га ња сред стви ма прав ног ли ца, иако се та ме ра 
фор мал но од ре ђу је ре ше њем о од у зи ма њу до зво ле за оба вља ње по сло ва 
оси гу ра ња. Ова кав вид огра ни че ња пра ва рас по ла га ња сред стви ма прав-
ног ли ца, по ми шље њу пред ла га ча, су про тан је Уста вом утвр ђе ним раз ло-
зи ма за огра ни ча ва ње пра ва сво ји не (члан 58.), док је ли ша ва ње оси гу ра-
ва ју ћег дру штва мо гућ но сти жал бе или упо тре бе дру гог прав ног сред ства 
у ци љу за шти те овог пра ва у су прот но сти са устав ним од ред ба ма о пра ву 
на прав ну за шти ту (члан 36.).

Пред ло же но је да Устав ни суд, до до но ше ња ко нач не од лу ке, об у ста ви 
из вр ше ње ре ше ња На род не бан ке Ср би је о од у зи ма њу до зво ле за рад дру-
шта ва за оси гу ра ње ко ја су пред лог под не ла.

Пред ло гом су оспо ре не и од ред бе чл. 166. до 177. За ко на, ко ји ма су 
уре ђе на пи та ња пре у зи ма ња кон тро ле над по сло ва њем дру штва за оси-
гу ра ње од стра не На род не бан ке Ср би је (чл. 166. до 173.) и од у зи ма ња 
до зво ле за рад оси гу ра ва ју ћег дру штва, од но сно по кре та ња по ступ ка ли-
кви да ци је или сте ча ја (чл. 174. до 177.).

Оспо ре не од ред бе За ко на, по ми шље њу пред ла га ча, у су прот но сти 
су са устав ним од ред ба ма о сло бо ди пред у зет ни штва и са мо стал но сти 
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при вред них су бје ка та на тр жи шту (чл. 82. и 83.). Пред ла гач сма тра да су 
оспо ре не од ред бе За ко на у су прот но сти и са од ред ба ма За ко на о пред-
у зе ћи ма ко ји ма је уре ђе но пи та ње упра вља ња пред у зе ћем, од ред ба-
ма За ко на о бан ка ма и дру гим фи нан сиј ским ор га ни за ци ја ма и За ко на 
о ми ни стар стви ма. Оспо ре ним за кон ским од ред ба ма се, по ми шље њу 
пред ла га ча, про тив но на ве де ним за ко ни ма, На род ној бан ци Ср би је да је 
до ми нан тан по ло жај кроз ње ну не за ви сност у од но су на дру ге др жав не 
ор га не и ти ме де ро ги ра ју њи хо ве над ле жно сти и ства ра прав на не си гур-
ност оси гу ра ни ка.

Пред ло гом је тра же на и оце на устав но сти „и за ко ни то сти“ од ре да ба 
чл. 243а, 243в, 243г и 243ж За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о оси-
гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, број 61/05). У пред ло гу се на во ди да је 
оспо ре ним чла но ви ма За ко на, на нај гру бљи на чин на ру ше но на че ло рав-
но прав но сти и јед на ко сти гра ђа на, утвр ђе но од ред бом чла на 13. Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, као и да су оспо ре не од ред бе За ко на 
у „ди рект ној не са гла сно сти са чл. 9, 10, 42, 43, 50. и 52. За ко на о при ва-
ти за ци ји, ко ји ма је уре ђе но пи та ње бес плат не по де ле ак ци ја у по ступ ку 
при ва ти за ци је“.

Ини ци ја ти вом је оспо ре на устав ност од ре да ба чла на 28. и чл. 166. до 
178. За ко на о оси гу ра њу. Ини ци ја тор на во ди да је од ред ба чла на 28. За ко-
на о оси гу ра њу, ко јим је од ре ђе на ви си на нов ча ног де ла основ ног ка пи та-
ла у еври ма, у су прот но сти са од ред бом чла на 9. став 1. За ко на о тр жи шту 
хар ти ја од вред но сти и дру гих фи нан сиј ских ин стру ме на та, ко јим је пред-
ви ђе но да се вред ност хар ти ја од вред но сти ко је се из да ју и про да ју у зе-
мљи из ра жа ва у ди на ри ма. У ини ци ја ти ви се на во ди да су од ред бе чл. 166. 
до 173. За ко на у су прот но сти са чла ном 58. Уста ва, пре ма ко ме су сво ји на 
и рад осно ве упра вља ња и уче шћа у од лу чи ва њу, јер су на ве де ним од ред-
ба ма За ко на од у зе та сва пра ва ак ци о на ри ма да упра вља ју дру штвом. Од-
ред бе чл. 174. до 178. За ко на, по ми шље њу ини ци ја то ра, ни су уса гла ше не 
са од ред ба ма За ко на о при вред ним дру штви ма, „јер је од ред ба ма овог за-
ко на пред ви ђе на мо гућ ност да дру штва мо гу да от кло не не пра вил но сти у 
од ре ђе ном ро ку и на ста ве да ра де“.

Пред ло зи и ини ци ја ти ва су, са гла сно за кључ ци ма Устав ног су да до-
не тим на сед ни ца ма Су да одр жа ним 26. ма ја 2005. го ди не и 2. ју на 2005. 
го ди не, на осно ву од ре да ба чла на 15. став 2. и чла на 64. став 1. За ко на о 
по ступ ку пред Устав ним су дом и прав ном деј ству ње го вих од лу ка („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 32/91, 67/93 и 101/05), упу ће ни На род ној скуп шти-
ни на од го вор, од но сно на ми шље ње.

У од го во ру За ко но дав ног од бо ра На род не скуп шти не, ко ји је Устав-
ном су ду до ста вљен 12. ма ја 2009. го ди не, на во ди се да од ред бе чл. 166. до 
173. За ко на, ко је се од но се на пре у зи ма ње кон тро ле над по сло ва њем дру-
штва за оси гу ра ње, ни су у су прот но сти са од ред бом Уста ва ко јом је утвр-
ђе но да су сво ји на и рад осно ве упра вља ња и уче шћа у упра вља њу (члан 
58. став 1.) и да се сво ји на мо же огра ни чи ти ако то зах те ва оп шти ин те рес 
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утвр ђен за ко ном. У том сми слу се За ко ном о оси гу ра њу про пи са ним над-
зо ром На род не бан ке над оси гу ра ва ју ћим дру штви ма пр вен стве но шти те 
ин те ре си оси гу ра ни ка и дру гих ко ри сни ка оси гу ра ња (члан 142.). Сто га 
је циљ пре у зи ма ња кон тро ле над по сло ва њем оси гу ра ва ју ћег дру штва и 
уво ђе ња ван ред не упра ве, на на чин про пи сан оспо ре ним од ред ба ма За ко-
на, за шти та ин те ре са оси гу ра ни ка.

У ве зи са на во ди ма пред ла га ча ко ји се од но се на не са гла сност оспо-
ре не од ред бе чла на 174. став 1. тач ка 15) За ко на са устав ним од ред ба ма 
о за шти ти пра ва пред су до ви ма и др жав ним ор га ни ма, пра ву сво ји не и 
оба вља њу при вред не де лат но сти, у од го во ру се на во ди да је На род на бан-
ка Ср би је, осим за вр ше ње над зо ра над оба вља њем де лат но сти оси гу ра-
ња, овла шће на и да до но си про пи се ра ди спро во ђе ња од ре да ба тог За ко на 
(члан 143.) и да су дру штва за оси гу ра ње ду жна да у оба вља њу де лат но-
сти оси гу ра ња по сту па ју у скла ду са За ко ном и дру гим про пи си ма и ме-
ра ма На род не бан ке Ср би је из ове обла сти. У од го во ру се ис ти че да „циљ 
при ме не тач ке 15) је сте по што ва ње пот пу не за ко ни то сти свих про пи са на 
осно ву ко јих по слу ју прав ни су бјек ти на ко је се за кон од но си и да так са-
тив ним на во ђе њем раз ло га ни је увек мо гу ће све пред ви де ти“.

Оспо ре на од ред ба чла на 176. став 2. За ко на, ко ја се од но си на при-
вре ме но огра ни ча ва ње рас по ла га ња имо ви ном дру штва над ко јим је 
по кре нут по сту пак сте ча ја, по ми шље њу За ко но дав ног од бо ра На род-
не скуп шти не, у скла ду је са устав ним од ред ба ма о огра ни ча ва њу пра ва 
сво ји не у оп штем ин те ре су утвр ђе ном „на осно ву за ко на“. Циљ на ве де не 
ме ре за бра не рас по ла га ња имо ви ном дру штва до отва ра ња по ступ ка ли-
кви да ци је, од но сно сте ча ја, је сте за шти та ин те ре са оси гу ра ни ка и дру гих 
ко ри сни ка оси гу ра ња, јер се њо ме дру штву оне мо гу ћа ва не за ко ни то рас-
по ла га ње имо ви ном.

С об зи ром на то да су пред ло зи и ини ци ја ти ва под не ти пре сту па ња 
на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не, од њи хо вих под но си ла-
ца је за тра же но да исте уре де та ко што ће на ве сти од ред бе Уста ва од 2006. 
го ди не у од но су на ко је се тра жи оце на устав но сти, као и устав но прав не 
раз ло ге оспо ра ва ња.

У спро ве де ном по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је да је у од-
но су на шест оси гу ра ва ју ћих дру шта ва, ко ја су под не ла пред лог за оце ну 
устав но сти од ред би чла на 174. став 1. тач ка 15) и чла на 176. став 2. За ко-
на о оси гу ра њу, по кре нут по сту пак сте ча ја, од но сно ли кви да ци је. У од но-
су на два оси гу ра ва ју ћа дру штва по сту пак је окон чан, док је за пре о ста ла 
дру штва у за вр шној фа зи. Аген ци ја за оси гу ра ње де по зи та, као сте чај ни 
управ ник оси гу ра ва ју ћих дру шта ва ко ја су пред лог под не ла, оба ве сти ла 
је Устав ни суд да се у од но су на под не ти пред лог не мо же из ја шња ва ти, 
јер она ни је под но си лац пред ло га.

Под но си лац пред ло га за оце ну устав но сти од ре да ба чл. 166. до 177. 
За ко на до ста вио је Устав ном су ду под не сак у ко ме на во ди да оста је при 
под не том пред ло гу за оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на и то 
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у од но су на од ред бе чла на 3. и чл. 82. до 90. Уста ва од 2006. го ди не. Ме ђу-
тим, у по ступ ку пред Устав ним су дом је утвр ђе но да је члан 177. За ко на, 
ко ји је на ве де ним пред ло гом об у хва ћен, пре стао да ва жи до но ше њем За-
ко на о сте ча ју и ли кви да ци ји ба на ка и дру шта ва за оси гу ра ње („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 61/05), као и да је пре стао да ва жи и Устав од 1990. 
го ди не, на осно ву ко га је на ве де на за кон ска од ред ба до не та. По ла зе ћи од 
из не тог, Устав ни суд је утвр дио да су пре ста ле про це сне прет по став ке за 
оце ну устав но сти чла на 177. За ко на, па је са гла сно од ред би чла на 57. тач-
ка 2) За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), по-
сту пак оце не устав но сти на ве де не од ред бе За ко на об у ста вљен, као у тач-
ки 3. из ре ке. Сле дом из не тог утвр ђе но је да се пред лог од но си на од ред бе 
чл. 166. до 176. За ко на.

Под но си лац пред ло га за оце ну устав но сти од ре да ба чл. 243а, 243в, 
243г и 243ж За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о оси гу ра њу („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 61/05), по сту па ју ћи по на ло гу Устав ног су да да пред-
лог уре ди, на вео је да „оста је код под не тог пред ло га“ за оце ну са гла сно сти 
оспо ре них од ред би За ко на о оси гу ра њу са од ред ба ма чл. 56, 58, 59, 63. и 
72. Уста ва од 1990. го ди не, као и са од ред ба ма чл. 9, 10, 42, 43, 50. и 52. За-
ко на о при ва ти за ци ји. Устав ни суд је имао у ви ду да је до но ше њем Уста ва 
од 2006. го ди не пре стао да ва жи Устав од 1990. го ди не, у од но су на ко ји 
је тра же на оце на устав но сти оспо ре них од ред би За ко на, као и да Суд вр-
ши оце ну са гла сно сти за ко на са ва же ћим Уста вом, те да пре ма од ред ба ма 
чла на 167. Уста ва, Суд ни је над ле жан да вр ши оце ну ме ђу соб не са гла сно-
сти за ко на. С об зи ром на то да су у то ку по ступ ка пре ста ле прет по став ке 
за во ђе ње по ступ ка, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 57. тач ка 2) 
За ко на о Устав ном су ду, од лу чио као у тач ки 4. из ре ке.

Под но си лац ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 28. и 
чл. 166. до 178. За ко на је до пи сом Устав ног су да по зван да ини ци ја ти ву 
уре ди та ко што ће на ве сти од ред бе Уста ва од 2006. го ди не у од но су на ко-
је тра жи оце ну устав но сти оспо ре них од ред би За ко на о оси гу ра њу, као и 
устав но прав не раз ло ге оспо ра ва ња. С об зи ром на то да ини ци ја тор ни је 
по сту пио по на ло гу Су да да ини ци ја ти ву уре ди, иста је од ба че на, са гла сно 
од ред би чла на 36. став 1. тач ка 3) За ко на о Устав ном су ду, и од лу че но је 
као у тач ки 4. из ре ке.

Сле дом из не тог, пред мет оце не су од ред бе чл. 166. до 176. За ко на о 
оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 55/04 и 70/04). Од ред ба ма чл. 28. 
и 29. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о оси гу ра њу („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 61/05) из ме ње не су оспо ре не од ред бе чла на 166. и чла на 
174. За ко на, та ко што је у чла ну 166. став 1. по сле тач ке 5) до да та тач ка 
5а) ко ја гла си: „5а) је због из ре че не ме ре из чла на 37. став 2. овог за ко на 
оне мо гу ћен рад ор га на дру штва“, а у чла ну 174. став 1. тач ка 7) по сле ре-
чи: „ре ви зо ра“, до да те су ре чи: „или на ла зу На род не бан ке Ср би је“.

Пре ма ва же ћим оспо ре ним од ред ба ма чла на 166. За ко на, На род на бан-
ка Ср би је мо же да пре у зме кон тро лу над по сло ва њем дру штва за оси гу ра ње, 
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ако оце ни да: 1) дру штво ни је из вр ши ло сво је оба ве зе из уго во ра о оси гу ра-
њу или не ће би ти у мо гућ но сти да из вр ши оба ве зе о њи хо вој до спе ло сти; 
2) сред ства дру штва ни су до вољ на да пру же уго во ре ну за шти ту оси гу ра ни-
ци ма или по ве ри о ци ма дру штва; 3) део имо ви не ко ји се во ди у по слов ним 
књи га ма или еви ден ци ји дру штва, или ко ји је пред мет ње го вог упра вља ња, 
ни је на про пи сан на чин про це њен и при ка зан; 4) ка пи тал дру штва је на та-
квом ни воу или му вред ност опа да у тој ме ри да мо же има ти штет не по сле-
ди це по оси гу ра ни ке или по ве ри о це дру штва; 5) дру штво је не пра вил но или 
не за ко ни то утвр ди ло или ис ка за ло ре зул тат свог по сло ва ња; 5а) због из ре-
че не ме ре из чла на 37. став 2. овог за ко на је оне мо гу ћен рад у ор га ну дру-
штва; 6) дру штво не по сту па са гла сно из ре че ним ме ра ма На род не бан ке Ср-
би је (став 1.). Пре у зи ма ње кон тро ле над по сло ва њем дру штва за оси гу ра ње 
не мо же тра ја ти ду же од јед не го ди не (став 2.).

Од ред ба ма оспо ре ног чла на 167. За ко на про пи са но је да се ре ше њем 
На род не бан ке Ср би је о пре у зи ма њу кон тро ле над по сло ва њем дру штва 
за оси гу ра ње од ре ђу је пре у зи ма ње кон тро ле над по сло ва њем дру штва, 
име, пре зи ме и је дин ствен ма тич ни број гра ђа на ван ред ног управ ни ка, 
као и вре ме тра ја ња кон тро ле над по сло ва њем дру штва (став 1.), те да се 
ре ше њем из ста ва 1. овог чла на мо гу име но ва ти два или ви ше ван ред них 
управ ни ка, ко ји чи не ван ред ну упра ву дру штва за оси гу ра ње (у да љем 
тек сту: ван ред на упра ва) (став 2.).

Пре ма оспо ре ном чла ну 168. За ко на, до но ше њем ре ше ња На род не 
бан ке Ср би је о пре у зи ма њу кон тро ле над по сло ва њем дру штва за оси гу-
ра ње овла шће ња упра ве дру штва пре ла зе на ван ред ну упра ву и су спен ду-
је се над ле жност дру гих ор га на дру штва (став 1.), од лу ке из над ле жно сти 
ор га на упра ве дру штва за оси гу ра ње до но си ван ред на упра ва, на осно ву 
са гла сно сти На род не бан ке Ср би је (став 2.), и ван ред на упра ва је ду жна 
да пре ду зме ме ре нео п ход не за по вра так ста бил но сти и ли квид но сти дру-
штва за оси гу ра ње (став 3.).

Ван ред на упра ва је, са гла сно оспо ре ним од ред ба ма чла на 169. За ко на, 
ду жна да нај ма ње сва ка три ме се ца до ста вља На род ној бан ци Ср би је из-
ве штај о фи нан сиј ском ста њу и усло ви ма по сло ва ња дру штва за оси гу ра-
ње (став 1.), као и да у ро ку од де вет ме се ци од име но ва ња до ста ви На род-
ној бан ци Ср би је из ве штај са оце ном еко ном ске ста бил но сти дру штва за 
оси гу ра ње и мо гућ но сти ма за ње го во да ље по сло ва ње, ко ји са др жи: оце ну 
и по сле ди це пре у зи ма ња по кри ћа гу бит ка дру штва од стра не ак ци о на-
ра дру штва за оси гу ра ње, мо гућ но сти от кла ња ња не по кри ве ног гу бит ка 
дру штва, не ис ка за не рас хо де ко ји мо гу ути ца ти на оба ве зе дру штва, оце-
ну мо гу ћих ме ра за от кла ња ње не ли квид но сти дру штва, са про це ном тро-
шко ва спро во ђе ња тих ме ра, оце ну раз ло га за по кре та ње по ступ ка ли кви-
да ци је, од но сно сте ча ја дру штва (став 2.)

Од ред ба ма оспо ре ног чла на 170. За ко на пред ви ђе но је да ако На род на 
бан ка Ср би је, на осно ву из ве шта ја ван ред не упра ве оце ни да је нео п ход-
но на од го ва ра ју ћи на чин по ве ћа ти основ ни ка пи тал дру штва са но вим 
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нов ча ним уло зи ма, мо же на ло жи ти Скуп шти ни ак ци о нар ског дру штва да 
пред ло жи до но ше ње од лу ке о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла (став 1.), да је 
ван ред на упра ва ду жна да об ја ви са зи ва ње скуп шти не ра ди од лу чи ва ња 
о по ве ћа њу основ ног ка пи та ла из ста ва 1. овог чла на, нај ка сни је у ро ку 
од осам да на од да на при је ма на ло га На род не бан ке Ср би је (став 2.), као 
и да при ли ком са зи ва ња скуп шти не ак ци о на ри мо ра ју би ти упо зо ре ни на 
прав не по сле ди це из чла на 169. став 2. тач ка 1) овог за ко на (став 3.).

Од ред ба ма оспо ре ног чла на 171. За ко на про пи са но је: да На род на 
бан ка Ср би је нај ма ње јед ном у три ме се ца оце њу је ре зул та те ван ред не 
упра ве (став 1.); да На род на бан ка Ср би је до но си ко нач ну оце ну ре зул та-
та ван ред не упра ве, нај ка сни је у ро ку од 60 да на од при је ма из ве шта ја из 
чла на 169. став 2. овог за ко на (став 2.); да, ако На род на бан ка Ср би је оце-
ни да се за вре ме ван ред не упра ве по бољ ша ло еко ном ско ста ње дру штва 
за оси гу ра ње та ко да је дру штво до сти гло мар ги ну сол вент но сти из чла на 
122. овог за ко на и да ре дов но ис пу ња ва сво је до спе ле оба ве зе, до не ће ре-
ше ње о уки да њу ван ред не упра ве и раз ре ше њу ван ред ног управ ни ка (став 
3.); да ако На род на бан ка Ср би је оце ни да се за вре ме ван ред не упра ве 
ни је по бољ ша ло еко ном ско ста ње дру штва за оси гу ра ње та ко да дру штво 
ни је до сти гло мар ги ну сол вент но сти из чла на 122. овог за ко на, од но сно 
да дру штво ни је спо соб но да ре дов но ис пу ња ва до спе ле оба ве зе, до не ће 
ре ше ње о од у зи ма њу до зво ле дру штву за оба вља ње по сло ва оси гу ра ња и 
по кре ну ће по сту пак ли кви да ци је, од но сно сте ча ја (став 4.).

Ван ред на упра ва дру штва за оси гу ра ње пре ста је да ном уру че ња дру-
штву ре ше ња На род не бан ке Ср би је о уки да њу ван ред не упра ве, ис те ка 
12 ме се ци од ње ног уво ђе ња и до но ше ња ре ше ња о по кре та њу по ступ ка 
ли кви да ци је, од но сно сте ча ја (члан 172.).

Ван ред на упра ва упи су је се у ре ги стар над ле жног ор га на, у скла ду са 
за ко ном, у ко ји се уно се и по да ци о ван ред ном управ ни ку, ње го вом раз-
ре ше њу и пре стан ку ван ред не упра ве (оспо ре ни члан 173.).

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 174. став 1. тач. 1–14) За ко на про пи са но 
је да На род на бан ка Ср би је мо же од у зе ти до зво лу за оба вља ње по је ди них 
или свих по сло ва оси гу ра ња дру штву за оси гу ра ње, ако: утвр ди не за ко-
ни то сти и не пра вил но сти у по сло ва њу дру штва, а да ље оба вља ње де лат-
но сти оси гу ра ња би угро зи ло ин те ре се оси гу ра ни ка и дру гих ко ри сни ка 
оси гу ра ња; дру штво за кљу чи уго вор о по сре до ва њу и за сту па њу у оси гу-
ра њу са дру штвом за по сре до ва ње, од но сно за сту па ње у оси гу ра њу или 
за ступ ни ком у оси гу ра њу, ко ји не по се ду ју до зво лу На род не бан ке Ср би-
је; дру штво не оба вља де лат ност у скла ду са пра ви ли ма стру ке оси гу ра ња, 
до брим по слов ним оби ча ји ма и по слов ном ети ком; на сту пе раз ло зи за 
од у зи ма ње са гла сно сти на ак те и рад ње дру штва; дру штво оба вља де лат-
ност на на чин ко јим се по вре ђу ју пра ва оси гу ра ни ка, ко ри сни ка оси гу ра-
ња, од но сно тре ћих оште ће них ли ца, од но сно ако дру штво не ис пла ћу је 
ште те или не из вр ша ва дру ге оба ве зе; дру штво је да ло не тач не по дат ке 
о свом по сло ва њу или по дат ке ко ји мо гу до ве сти у за блу ду оси гу ра ни ке, 
ко ри сни ке оси гу ра ња, од но сно тре ћа оште ће на ли ца; пре ма из ве шта ју 
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овла шће ног ак ту а ра, од но сно овла шће ног ре ви зо ра или на ла зу На род не 
бан ке Ср би је дру штво ни је сол вент но; дру штво усво ји фи нан сиј ски из ве-
штај и го ди шњи из ве штај о по сло ва њу, од но сно до не се акт по слов не по-
ли ти ке, а да прет ход но ни је раз мо три ло ми шље ње овла шће ног ак ту а ра; 
дру штво ни је омо гу ћи ло вр ше ње над зо ра, на про пи сан на чин; дру штво 
ни је омо гу ћи ло овла шће ном ре ви зо ру да из вр ши ре ви зи ју, на про пи сан 
на чин; дру штво ни је обез бе ди ло оба вља ње ак ту ар ских по сло ва, на про пи-
сан на чин; дру штво ни је до ста ви ло из ве шта је, до ку мен та и дру ге по дат ке, 
на на чин и у ро ко ви ма про пи са ним овим за ко ном; порт фељ оси гу ра ња 
је пре нет без са гла сно сти На род не бан ке Ср би је; дру штво, у оста вље ном 
ро ку, ни је спро ве ло ме ре ко је му је на ло жи ла На род на бан ка Ср би је, од-
но сно ни је от кло ни ло раз лог за пред у зи ма ње тих ме ра.

Оспо ре ном од ред бом чла на 174. став 1. тач ка 15) За ко на про пи са но 
је да На род на бан ка Ср би је мо же од у зе ти до зво лу за оба вља ње по је ди них 
или свих по сло ва оси гу ра ња дру штву за оси гу ра ње, ако у дру гим слу ча је-
ви ма (по ред слу ча је ва про пи са них од ред ба ма тач. 1) до 14) ста ва 1. истог 
чла на За ко на) дру штво не по сту пи у скла ду са овим за ко ном, дру гим про-
пи си ма и ме ра ма На род не бан ке Ср би је.

Оспо ре ном од ред бом чла на 174. став 2. чла на За ко на про пи са но је да 
од у зи ма ње до зво ле из ста ва 1. овог чла на не осло ба ђа дру штво за оси гу-
ра ње оба ве за по осно ву за кљу че них уго во ра о оси гу ра њу.

Од ред ба ма оспо ре ног чла на 175. За ко на про пи са но је: да ће На род на 
бан ка Ср би је дру штву за оси гу ра ње од у зе ти до зво лу за оба вља ње по сло-
ва оси гу ра ња, ако је до зво ла до би је на на осно ву не и сти ни тих и не тач них 
по да та ка, ако дру штво пре ста не да ис пу ња ва усло ве за до би ја ње до зво-
ле за оба вља ње по сло ва оси гу ра ња, ако се број ак ци о на ра ак ци о нар ског 
дру штва за оси гу ра ње, од но сно број чла но ва (оси гу ра ни ка) дру штва за 
уза јам но оси гу ра ње сма њи ис под бро ја про пи са них у чла ну 26, од но сно у 
чла ну 65. овог за ко на, а у ро ку од шест ме се ци се ни је по ве ћао до тог бро-
ја, ако дру штво оба вља по сло ве оси гу ра ња за ко је не ма до зво лу На род не 
бан ке Ср би је осим, у слу ча ју из чла на 25. овог за ко на, ако дру штво не одр-
жа ва основ ни ка пи тал у ви си ни про пи са ној чла ном 28. овог за ко на, ако 
дру штво не из два ја, не обра зу је и не одр жа ва тех нич ке ре зер ве про пи са не 
за ко ном, ако дру штво не обез бе ди си гур ност де по но ва ња и ула га ња сред-
ста ва оси гу ра ња, од но сно ни је очу ва ло њи хо ву ре ал ну вред ност, у скла-
ду са чла ном 113. овог за ко на, ако дру штво ни је усво ји ло или не спро во-
ди про грам ме ра за по кри ће гу бит ка, од но сно мањ ка, са гла сно чла ну 132. 
овог за ко на, ако дру штво ни је у оста вље ном ро ку по сту пи ло пре ма ме ра-
ма из чла на 164. став 1. овог за ко на, ако дру штво ни је упла ти ло до при нос 
у га рант ни фонд, не из вр ша ва оба ве зе по осно ву ме ђу на род не кар те оси-
гу ра ња или ако не ис пу ња ва дру ге за ко ном и ме ђу на род ним уго во ри ма 
про пи са не оба ве зе, те ако ван ред на упра ва ни је до ве ла до ста бил но сти 
и ли квид но сти дру штва (став 1. тач. 1) до 11); да од у зи ма ње до зво ле из 
ста ва 1. овог чла на не осло ба ђа дру штво за оси гу ра ње оба ве за по осно ву 
за кљу че них уго во ра о оси гу ра њу (став 2.).
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Од ред ба ма оспо ре ног чла на 176. За ко на про пи са но је да На род на 
бан ка Ср би је, исто вре ме но са до но ше њем ре ше ња о од у зи ма њу до зво ле 
за оба вља ње по сло ва оси гу ра ња, по кре ће по сту пак ли кви да ци је, од но-
сно сте ча ја дру штва за оси гу ра ње (став 1.) и да ће ре ше њем о од у зи ма њу 
до зво ле за оба вља ње по сло ва оси гу ра ња дру штву за оси гу ра ње На род на 
бан ка Ср би је од ре ди ти и ме ру за бра не рас по ла га ња имо ви ном дру штва 
до отва ра ња по ступ ка ли кви да ци је, од но сно до но ше ња ре ше ња о по кре-
та њу сте чај ног по ступ ка (став 2.).

С об зи ром на то да је сту па њем на сна гу Уста ва од 2006. го ди не пре-
стао да ва жи Устав од 1990. го ди не, у од но су на ко ји је пр во бит но тра же-
на оце на устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на, као и да су под но си о ци 
пред ло га од Устав ног су да тра жи ли оце ну устав но сти оспо ре них за кон-
ских од ред би у од но су на од ред бе Уста ва од 2006. го ди не, по сту пак је, са-
гла сно од ред би чла на 112. За ко на о Устав ном су ду, на ста вљен у од но су на 
Устав од 2006. го ди не.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да је вла да ви на пра ва основ на 
прет по став ка Уста ва и, из ме ђу оста лог, оства ру је се по ви но ва њем вла сти 
Уста ву и за ко ну (члан 3.); да се јем чи јед на ка за шти та пра ва пред су до ви-
ма и дру гим др жав ним ор га ни ма и има о ци ма јав них овла шће ња, као и да 
сва ко има пра во на жал бу или дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко-
јом се од лу чу је о ње го вом пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те-
ре су (члан 36.); да се јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских 
пра ва сте че них на осно ву за ко на, да пра во сво ји не мо же би ти од у зе то 
или огра ни че но са мо у јав ном ин те ре су, утвр ђе ном на осно ву за ко на, уз 
на кна ду ко ја не мо же би ти ни жа од тр жи шне, да се за ко ном мо же огра-
ни чи ти на чин ко ри шће ња имо ви не, као и да је од у зи ма ње или огра ни че-
ње имо ви не ра ди на пла те по ре за и дру гих да жби на или ка зни до зво ље но 
са мо у скла ду са за ко ном (члан 58.); да еко ном ско уре ђе ње у Ре пу бли ци 
Ср би ји по чи ва на тр жи шној при вре ди, отво ре ном и сло бод ном тр жи-
шту, сло бо ди пред у зет ни штва, са мо стал но сти при вред них су бје ка та и 
рав но прав но сти при ват не и дру гих об ли ка сво ји не (члан 82. став 1.); да је 
пред у зет ни штво сло бод но и мо же се огра ни чи ти за ко ном, ра ди за шти те 
здра вља љу ди, жи вот не сре ди не и при род них бо гат ста ва и ра ди без бед-
но сти Ре пу бли ке Ср би је (члан 83.); да сви има ју јед нак прав ни по ло жај на 
тр жи шту и да су за бра ње ни ак ти ко ји ма се, су прот но за ко ну, огра ни ча ва 
сло бод на кон ку рен ци ја, ства ра њем или зло у по тре бом мо но пол ског или 
до ми нант ног по ло жа ја (члан 84. ст. 1. и 2.); да је На род на бан ка Ср би је 
цен трал на бан ка Ре пу бли ке Ср би је, са мо стал на је и под ле же над зо ру На-
род не скуп шти не, ко јој и од го ва ра, да се о На род ној бан ци Ср би је до но си 
по се бан за кон (члан 95. ст. 1. и 3.); да Ре пу бли ка Ср би ја, по ред оста лог, 
уре ђу је и обез бе ђу је је дин стве но тр жи ште, прав ни по ло жај при вред них 
су бје ка та, си стем оба вља ња по је ди них при вред них и дру гих де лат но сти, 
сво јин ске и обли га ци о не од но се (члан 97. тач. 6. и 7.).

За ко ном о На род ној бан ци Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/03, 
55/04 и 85/05) про пи са но је: да је На род на бан ка Ср би је цен трал на бан ка 
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Ре пу бли ке Ср би је ко ја оба вља функ ци је утвр ђе не овим и дру гим за ко ни-
ма (члан 2. став 1.); да је основ ни циљ На род не бан ке Ср би је по сти за ње и 
одр жа ва ње ста бил но сти це на, а да На род на бан ка Ср би је, по ред основ ног 
ци ља, има за циљ и очу ва ње фи нан сиј ске ста бил но сти (члан 3. ст. 1. и 2.); 
да На род на бан ка Ср би је из да је и од у зи ма до зво ле, од но сно овла шће ња 
за оба вља ње де лат но сти оси гу ра ња, вр ши кон тро лу, од но сно над зор над 
оба вља њем те де лат но сти и оба вља дру ге по сло ве, у скла ду са за ко ном ко-
јим се уре ђу је оси гу ра ње (члан 4. тач ка 6а)).

Из на ве де них од ре да ба Уста ва и За ко на сле ди да је На род на бан ка 
цен трал на бан ка Ре пу бли ке Ср би је ко ја, у скла ду са За ко ном о На род ној 
бан ци Ср би је и дру гим за ко ни ма, из ме ђу оста лог, оба вља функ ци ју над-
зо ра над бан кар ско-фи нан сиј ским си сте мом зе мље у ци љу за шти те ин те-
ре са гра ђа на и спре ча ва ња на стан ка по тре са у при вред ном, со ци јал ном и 
по ли тич ком жи во ту зе мље. Са др жи ну над зор не функ ци је цен трал не бан-
ке чи не над зор над ула ском на фи нан сиј ско тр жи ште и из ла ском из ње га, 
као и над зор над за ко ни то шћу по сло ва ња фи нан сиј ских су бје ка та.

Вр ше ње над зор не функ ци је На род не бан ке Ср би је над ра дом оси гу-
ра ва ју ћих дру шта ва у Ре пу бли ци Ср би ји уре ђе но је За ко ном о оси гу ра њу 
ко јим је про пи са но: да На род на бан ка Ср би је вр ши над зор над оба вља-
њем де лат но сти оси гу ра ња пр вен стве но у ци љу за шти те ин те ре са оси гу-
ра ни ка и дру гих ко ри сни ка оси гу ра ња (члан 142. став 1.), да се над зор над 
по сло ва њем дру штва за оси гу ра ње вр ши по сред ном и не по сред ном кон-
тро лом оси гу ра ва ју ћег дру штва и да На род на бан ка Ср би је бли же про пи-
су је на чин вр ше ња над зо ра (члан 150. ст. 1. и 3.), као и да у вр ше њу над-
зо ра над по сло ва њем дру штва за оси гу ра ње На род на бан ка Ср би је мо же, 
по ред оста лог, пре у зе ти кон тро лу над по сло ва њем дру штва, од но сно од-
у зе ти до зво лу за оба вља ње по је ди них или свих по сло ва оси гу ра ња (члан 
161. став 1. тач. 4) и 5)).

Устав ни суд сма тра да спе ци фич ност над зо ра цен трал не бан ке над 
оси гу ра ва ју ћим дру штви ма, као не бан кар ским и не де по зит ним ор га ни за-
ци ја ма, про из ла зи из ква ли те та и из но са нов ча них сред ста ва ко ји ма ова 
дру штва рас по ла жу, као и из ро ко ва њи хо вих пла сма на. Ре дов ном на пла-
том пре ми ја оси гу ра ња, на и ме, оси гу ра ва ју ћа дру штва при ку пља ју ви со ке 
су ме нов ча них сред ста ва. При ро да ове де лат но сти, ме ђу тим, чи ни да се 
оси гу ра ва ју ћа дру штва на фи нан сиј ском тр жи шту углав ном ја вља ју као 
ин ве сти то ри нов ча них сред ста ва, чи ме се ства ра ри зик на стан ка њи хо-
ве не ли квид но сти и не сол вент но сти, а што за по сле ди цу има угро жа ва ње 
ин те ре са оси гу ра ни ка и фи нан сиј ског си сте ма у це ли ни. Сто га је уре ђи ва-
ње пи та ња над зо ра над ра дом ових су бје ка та од не по сред ног дру штве ног 
зна ча ја и као та кво спа да у над ле жност цен трал не бан ке Ре пу бли ке Ср би-
је, као др жав ног ор га на спе ци ја ли зо ва ног за ову вр сту над зо ра.

Из на ве де ног, по оце ни Устав ног су да, сле ди да ни су осно ва ни на во-
ди пред ла га ча ко ји ма се оспо ре ним за кон ским од ред ба ма На род ној бан ци 
Ср би је да је до ми нан тан по ло жај кроз ње ну не за ви сност у од но су на дру ге 
др жав не ор га не и ти ме де ро ги ра ју њи хо ве над ле жно сти и ства ра прав на 
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не си гур ност оси гу ра ни ка. Ово сто га што из Уста вом утвр ђе ног по ло жа ја 
и функ ци је На род не бан ке Ср би је, као цен трал не бан ке за ду же не за оба-
вља ње мо не тар не функ ци је др жа ве, про из ла зи да је На род на бан ка Ср-
би је, у окви ру Уста вом утвр ђе них прин ци па на ко ји ма се за сни ва устрој-
ство др жав не вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји, овла шће на за вр ше ње вла сти 
у од но су на су бјек те фи нан сиј ског си сте ма зе мље. На ве де но овла шће ње 
под ра зу ме ва мо гућ ност до но ше ња про пи са ко ји ма се уре ђу ју пра ви ла по-
на ша ња ових су бје ка та, вр ше ње над зо ра над њи хо вом при ме ном и из ри-
ца ње санк ци ја за њи хо во не по што ва ње.

Оце њу ју ћи устав ност оспо ре них од ре да ба чл. 166. до 176. За ко на, ко-
ји ма је пред ви ђе но да На род на бан ка Ср би је, у по ступ ку над зо ра над по-
сло ва њем дру штва за оси гу ра ње, мо же пред у зе ти ме ре пре у зи ма ња кон-
тро ле над по сло ва њем дру штва (чл. 166. до 173.) и од у зи ма ња до зво ле за 
оба вља ње по сло ва оси гу ра ња и по кре та ња по ступ ка ли кви да ци је, од но-
сно сте ча ја дру штва за оси гу ра ње (чл. 174. до 176.), Устав ни суд је оце нио 
да је про пи си ва ње на ве де них ме ра у скла ду са Уста вом утвр ђе ним осно-
ва ма еко ном ског уре ђе ња зе мље (чл. 82. до 84.) и устав ним на ло гом да Ре-
пу бли ка Ср би ја шти ти по тро ша че (члан 90. став 1.) и уре ђу је си стем оба-
вља ња по је ди них при вред них и дру гих де лат но сти (члан 97. тач ка 6.). Из 
устав них од ред би ко ји ма је утвр ђе но да еко ном ско уре ђе ње у Ре пу бли ци 
Ср би ји по чи ва на тр жи шној при вре ди, отво ре ном и сло бод ном тр жи шту, 
сло бо ди пред у зет ни штва и са мо стал но сти при вред них су бје ка та (чл. 82. 
и 83.), пре ма схва та њу Устав ног су да, сле ди оба ве за при вред них су бје ка та 
да сво је по сло ва ње на тр жи шту оба вља ју на на чин ко јим се не угро жа-
ва ин те рес гра ђа на и ста бил ност еко ном ско-фи нан сиј ског си сте ма зе мље, 
као и оба ве за др жа ве да ме ра ма за ко но дав не по ли ти ке и њи хо вим спро-
во ђе њем пре ко над ле жних др жав них ор га на спре чи на ста нак по ре ме ћа ја 
на тр жи шту и ти ме за шти ти ин те ре се гра ђа на и си сте ма у це ли ни. У том 
сми слу се ис ка зу је по тре ба за по себ ним за кон ским уре ђе њем кон тро ле 
ра да оси гу ра ва ју ћих ор га ни за ци ја. Она је опре де ље на спе ци фич но шћу и 
дру штве ним зна ча јем по сло ва оси гу ра ња. Њен циљ је обез бе ђе ње кон ти-
ну и ра не сол вент но сти и ли квид но сти оси гу ра ва ју ћих ор га ни за ци ја, као и 
очу ва ње рав но прав ног по ло жа ја и за шти та оп штег прин ци па оси гу ра ња 
ко ји под ра зу ме ва ју за бра ну бо га ће ња на ра чун оси гу ра ња и ели ми ни са ње 
обе леж ја коц ке и оп кла де. По ред то га, спо ља шњи над зор над оси гу ра ва-
ју ћим ор га ни за ци ја ма мо ра се уста но ви ти и због по тре бе ус по ста вља ња 
пра ви ла тр жи шне утак ми це у оба вља њу по сло ва оси гу ра ња, као и ко ри-
шће ња и усме ра ва ња сред ста ва оси гу ра ња у скла ду с ин те ре си ма на ци о-
нал не при вре де.

Сто га, по ла зе ћи од из не тих спе ци фич но сти де лат но сти оси гу ра ња и 
ве ли чи не по ре ме ћа ја на фи нан сиј ском тр жи шту зе мље ко ји мо гу на ста ти 
не за ко ни тим ра дом оси гу ра ва ју ћих дру шта ва, за ко но да вац је, по оце ни 
Устав ног су да, био овла шћен да оспо ре ним од ред ба ма За ко на о оси гу ра њу 
пред ви ди и овла шће ње цен трал не бан ке да, у ци љу очу ва ња фи нан сиј ске 
ста бил но сти си сте ма, у по ступ ку над зо ра над оси гу ра ва ју ћим дру штви ма 
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од ре ди и ме ре пре у зи ма ња кон тро ле над по сло ва њем дру штва (чл. 166. 
до 173.) и од у зи ма ња до зво ле за оба вља ње по сло ва оси гу ра ња (чл. 174. и 
175.), као и да по кре не по сту пак ли кви да ци је, од но сно сте ча ја дру штва за 
оси гу ра ње (члан 176. став 1.).

Устав ни суд сма тра да ни су осно ва ни на во ди пред ла га ча да су оспо ре не 
од ред бе чл. 166. до 176. За ко на, ко ји ма је пред ви ђе на мо гућ ност из ри ца ња 
на ве де них ме ра, у су прот но сти с устав ним од ред ба ма о сло бо ди пред у зет-
ни штва и са мо стал но сти при вред них су бје ка та на тр жи шту (чл. 82. и 83.). 
Про пи си ва њем мо гућ но сти од ре ђи ва ња на ве де них ме ра у по ступ ку над зо-
ра над оси гу ра ва ју ћим дру штви ма, за ко но да вац је, по оце ни Устав ног су-
да, пред ви део раз ли чи те об ли ке за шти те ин те ре са гра ђа на и фи нан сиј ског 
си сте ма зе мље у це ли ни, и то у за ви сно сти од вр сте и сте пе на по ре ме ћа ја у 
по сло ва њу над зи ра ног су бјек та. Оту да је оспо ре ним од ред ба ма чл. 166. до 
173. За ко на пред ви ђе но да На род на бан ка Ср би је мо же пре у зе ти кон тро лу 
над по сло ва њем дру штва и уве сти ван ред ну упра ву у тра ја њу до јед не го ди-
не. Циљ тих ме ра је от кла ња ње узро ка не ли квид но сти или не сол вент но сти 
дру штва. Ти ме је ство ре на за кон ска прет по став ка да се по сред ством спе ци-
ја ли зо ва ног др жав ног ор га на пре ва зи ђу по ре ме ћа ји у по сло ва њу дру штва 
и обез бе ди ње гов да љи рад. С тим у ве зи, од у зи ма ње до зво ле за рад оси гу-
ра ва ју ћем дру штву, пред ви ђе но оспо ре ним од ред ба ма чл. 174. и 175. За ко-
на, пред ста вља нај те жу ме ру ко ја се у по ступ ку над зо ра из ри че над зи ра ном 
су бјек ту чи је је да ље по сто ја ње у прав ном по рет ку про тив но за ко ну и ин те-
ре си ма оси гу ра ни ка и дру гих ко ри сни ка оси гу ра ња.

С об зи ром на из не то, Устав ни суд је оце нио да оспо ре не од ред бе чла-
на 166. до 173. За ко на о оси гу ра њу, као и од ред бе чла на 174. став 1. тач. 1) 
до 14) и чла на 175. За ко на, ни су не са гла сне Уста ву.

Оце њу ју ћи, ме ђу тим, устав ност оспо ре не од ред бе чла на 174. став 1. 
тач ка 15) За ко на, ко јом је про пи са но да На род на бан ка Ср би је мо же од у-
зе ти до зво лу за оба вља ње по је ди них или свих по сло ва оси гу ра ња дру штву 
за оси гу ра ње, ако у дру гим слу ча је ви ма, ми мо слу ча је ва пред ви ђе них од-
ред ба ма тач. 1) до 14) на ве де ног чла на, дру штво не по сту пи у скла ду са 
овим за ко ном, дру гим про пи си ма и ме ра ма На род не бан ке Ср би је, Устав-
ни суд је оце нио да је та од ред ба За ко на не са гла сна Уста ву.

По ла зе ћи од то га да, пре ма на ве де ној за кон ској од ред би, На род на бан-
ка Ср би је, у по ступ ку над зо ра над оси гу ра ва ју ћим дру штвом, мо же од у зе ти 
до зво лу за рад дру штву из ван за ко ном пред ви ђе них раз ло га, по соп стве ној 
оце ни и због не по што ва ња не ког дру гог про пи са, а не за ко на, Устав ни суд 
је оце нио да је та од ред ба у су прот но сти са устав ним од ред ба ма ко ји ма је 
уре ђе но по сту па ње ор га на др жав не вла сти, као и са јем стви ма пра ва сво ји-
не, сло бо де пред у зет ни штва и са мо стал но сти при вред них су бје ка та. Уста-
вом је, на и ме, утвр ђе но да је вла да ви на пра ва основ на прет по став ка Уста-
ва, ко ја се, по ред оста лог, оства ру је по ви но ва њем вла сти Уста ву и за ко ну 
(члан 3.) и да се Уста вом за јем че на пра ва сво ји не (члан 58.), сло бо де пред-
у зет ни штва, са мо стал но сти при вред них су бје ка та и јед на ко сти прав ног 
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по ло жа ја на тр жи шту (чл. 82. до 84.) мо гу огра ни чи ти ис кљу чи во на на чин 
и под усло ви ма про пи са ним за ко ном. Из на ве де них устав них од ред би сле-
ди да је за ко но да вац оба ве зан да уре ди пи та ње над зо ра На род не бан ке Ср-
би је над фи нан сиј ским си сте мом зе мље, а у окви ру то га и пи та ње ме ра ко је 
се над зи ра ном су бјек ту мо гу из ре ћи и усло ва за њи хо во из ри ца ње. На ве де-
на пи та ња се мо ра ју уре ди ти у скла ду са устав ним јем стви ма сло бо де пред-
у зет ни штва и прав не си гур но сти при вре ди них су бје ка та и њи хо ве за шти те 
од са мо вољ ног и не за ко ни тог за ди ра ња др жав не вла сти у њи хов по ло жај. 
Ме ђу тим, оспо ре ном од ред бом чла на 174. став 1. тач ка 15) За ко на је про-
пи са но да се до зво ла за рад мо же од у зе ти „у дру гим слу ча је ви ма, ми мо слу-
ча је ва пред ви ђе них од ред ба ма тач. 1) до 14) на ве де ног чла на, ако дру штво 
не по сту пи у скла ду са овим за ко ном, дру гим про пи си ма и ме ра ма На род-
не бан ке Ср би је“. Ти ме је пред ви ђе на мо гућ ност по сту па ња и од лу чи ва ња 
о од у зи ма њу до зво ле за рад оси гу ра ва ју ћем дру штву из раз ло га ко ји ни су 
за ко ном про пи са ни, бу ду ћи да та кву од лу ку до но си На род на бан ке Ср би је 
на осно ву вла сти те про це не. На тај на чин се, по оце ни Устав ног су да, кр ши 
устав ни на лог о по ви но ва њу вла сти Уста ву и за ко ну и оба ве за за ко но дав ца 
да пред ви ди раз ло ге за огра ни ча ва ње сло бо де пред у зет ни штва и прав не си-
гур но сти при вред них су бје ка та. Устав ни суд кон ста ту је да ни је дан др жав ни 
ор ган, па ни На род на бан ка Ср би је, од но сно њен гу вер нер, као до но си лац 
ко нач ног ре ше ња о од у зи ма њу до зво ле за рад над зи ра ном су бјек ту фи нан-
сиј ског си сте ма зе мље, не мо же по сту па ти на на чин и под усло ви ма ко ји 
ни су за ко ном про пи са ни. За то је Устав ни суд утвр дио да оспо ре на од ред ба 
чла на 174. став 1. тач ка 15) За ко на ни је у са гла сно сти са Уста вом.

Оспо ре ном од ред бом чла на 176. став 2. За ко на про пи са но је овла шће-
ње На род не бан ке Ср би је да од ре ди ме ру за бра не рас по ла га ња имо ви ном 
дру штва до отва ра ња по ступ ка ли кви да ци је, од но сно до но ше ња ре ше-
ња о по кре та њу сте чај ног по ступ ка. Устав ни суд сма тра да ни су осно ва-
ни на во ди пред ла га ча пре ма ко ји ма на ве де на ме ра пред ста вља вид огра-
ни че ња пра ва рас по ла га ња сред стви ма прав ног ли ца су про тан Уста вом 
утвр ђе ним раз ло зи ма за огра ни ча ва ње пра ва сво ји не. На ве де ном ме ром 
се, по оце ни Су да, не за ди ре у са др жи ну пра ва сво ји не ко ју оси гу ра ва ју ћа 
дру штва има ју над сво јом имо ви ном, ни ти се вр ши њи хо во огра ни ча ва-
ње, већ се, у ци љу за шти те ин те ре са оси гу ра ни ка и ста бил но сти фи нан-
сиј ског си сте ма зе мље, у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду спре ча ва ње но 
оту ђе ње или оп те ре ће ње пра ви ма дру гих ли ца ко ји ма би би ло осу је ће но 
на ми ре ње оси гу ра ни ка и дру гих по ве ри ла ца дру штва. Има ју ћи у ви ду да 
оси гу ра ва ју ће дру штво пред ста вља фи нан сиј ску ор га ни за ци ју ко ја сво јим 
по сло ва њем при ку пља и ин ве сти ра зна чај на нов ча на сред ства, али и да је 
у оба ве зи да на сту па њем оси гу ра ног слу ча ја из вр ши ис пла ту, Устав ни суд 
је оце нио да би рас по ла га њем имо ви ном дру штва у пе ри о ду од од у зи ма ња 
до зво ле за рад до отва ра ња по ступ ка ли кви да ци је, од но сно до но ше ња ре-
ше ња о по кре та њу сте чај ног по ступ ка, би ло угро же но пра во оси гу ра ни ка 
и дру гих по ве ри ла ца дру штва да на ми ре сво ја по тра жи ва ња. Ти ме би, по-
ред по је ди нач них ин те ре са на ве де них ли ца, би ла угро же на и ста бил ност 
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фи нан сиј ског по рет ка у це ли ни, иза зва на не по ве ре њем у ли квид ност и 
сол вент ност фи нан сиј ских су бје ка та. Сто га је цен трал на бан ка овла шће-
на да при ли ком од у зи ма ња до зво ле за рад дру штва за оси гу ра ње од ре ди и 
ме ру за бра не рас по ла га ња ње го вом имо ви ном у функ ци ји за шти те по ве-
ри ла ца дру штва кроз по кре та ње и спро во ђе ње по ступ ка сте ча ја и ли кви-
да ци је оси гу ра ва ју ћег дру штва. Ово тим пре што та ква ме ра мо же тра ја ти 
нај ду же до да на до но ше ња ре ше ња о по кре та њу сте ча ја, од но сно ли кви-
да ци је, ко је се, сход но од ред би чл. 6. и 21. За ко на о сте ча ју и ли кви да ци ји 
ба на ка („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 61/05 и 116/08), мо ра до не ти пр вог 
на ред ног да на од да на при је ма тог ре ше ња На род не бан ке Ср би је.

Устав ни суд је ста но ви шта да се оспо ре ним од ред ба ма чла на 176. За-
ко на оси гу ра ва ју ће дру штво не ли ша ва ни Уста вом за јем че ног пра ва на 
прав ну за шти ту (члан 36.). Суд кон ста ту је да је од ред ба ма чла на 146. За ко-
на о оси гу ра њу про пи са но да На род на бан ка Ср би је ре ше њем од лу чу је о 
из да ва њу, про ме на ма, од но сно од у зи ма њу до зво ле, из да ва њу, од но сно од-
у зи ма њу са гла сно сти, о ме ра ма ко је се из ри чу у по ступ ку вр ше ња над зо ра 
и о дру гим пи та њи ма из над ле жно сти На род не бан ке Ср би је (став 1.), те 
да је ре ше ње ко нач но и про тив ње га ни је до зво ље на жал ба. Ме ђу тим, про-
тив тог ре ше ња се, са гла сно од ред би чла на 146. став 3. За ко на о оси гу ра њу, 
мо же по кре ну ти управ ни спор (став 3.). Из на ве де ног сле ди да су оспо ре не 
од ред бе За ко на у са гла сно сти са устав ним јем стви ма пра ва за шти ту пра ва 
и на прав но сред ство (члан 36.) и за ко ни то сти упра ве, од но сно за сно ва но-
сти по је ди нач них ака та и рад њи др жав них ор га на и ор га ни за ци ја ко ји ма 
су по ве ре на јав на овла шће ња на за ко ну (члан 198. Уста ва).

У ве зи са на во ди ма пред ла га ча да оспо ре не од ред бе За ко на о оси гу-
ра њу ни су у са гла сно сти са од ред ба ма За ко на о пред у зе ћи ма („Слу жбе ни 
лист СРЈ“, бр. 29/96, 33/96, 29/97, 74/99, 9/01 и 36/02), За ко на о бан ка ма 
и дру гим фи нан сиј ским ор га ни за ци ја ма („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 32/93, 
24/94, 5/95, 61/95, 28/96, 16/99, 44/99, 36/02 и 37/02 и „Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 72/03 и 61/05) и За ко на о ми ни стар стви ма („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 19/04), оце ње но је да оце на ме ђу соб не са гла сно сти за ко на, не 
спа да у над ле жност Устав ног су да утвр ђе ну од ред ба ма чла на 167. Уста ва.

Ка ко је до нео ко нач ну од лу ку Суд је, са гла сно од ред би чла на 56. став 
3. За ко на о Устав ном су ду, од ба цио зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди-
нач ног ак та или рад ње пред у зе те на осно ву оспо ре них од ре да ба За ко на.

С об зи ром на из не то, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 36. 
став 1. тач. 1) и 3), чла на 45. тач. 1) и 14) и чла на 46. тач ка 3) За ко на о 
Устав ном су ду, од лу чио као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, од ред ба чла на 174. став 1. тач ка 
15) За ко на о оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, број 55/04, 70/04, 61/05, 
85/05 и 101/07), пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су-
да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
IУ-468/2004 од 16. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 63/09)
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За кон о сте ча ју и ли кви да ци ји ба на ка и дру шта ва за оси гу ра ње
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 61/05)

– члан 4. став 3, члан 5. став 3. и члан 28. став 3.

За ко но да вац се кре тао у окви ру сво јих устав них овла шће ња ка да је 
из ре жи ма оп штег сте чај ног по ступ ка де ли мич но из у зео по сту пак сте-
ча ја и ли кви да ци је ба на ка, од но сно дру шта ва за оси гу ра ње и уре дио га 
по себ ним за ко ном.

Про пи си ва ње да је ре ше ње о ис пу ње но сти усло ва за по кре та ње сте-
чај ног по ступ ка ко нач но и да је из вр ше но мо мен том до ста вља ња над ле-
жном су ду у окви ру је устав ног овла шће ња за ко но дав ног ор га на да уре ђу-
је пра ви ла по ступ ка пред су дом и дру гим др жав ним ор га ном, а с об зи ром 
на то да је утвр ђе но пра во на во ђе ње управ ног спо ра про тив ре ше ња о ис-
пу ње но сти усло ва за по кре та ње сте чај ног по ступ ка над бан ком, од но сно 
дру штвом за оси гу ра ње, тај по сту пак ни је из у зет из суд ске над ле жно сти.

Ка ко се по сто ја ње ма те ри јал но прав них усло ва за по кре та ње сте чај-
ног по ступ ка фор мал но прав но утвр ђу је до но ше њем ре ше ња о по кре та-
њу по ступ ка, а у слу ча ју по ни ште ња тог ре ше ња и до но ше ња но вог – са-
мо фор мал но прав но из но ва по твр ђу је по сто ја ње усло ва ко ји су на ста ли 
и тра ју од вре ме на до но ше ња пр вог ре ше ња, не за ви сно од чи ње ни це 
што је исто на кнад но по ни ште но, то по оце ни Устав ног су да оспо ре на 
од ред ба чла на 5. ста ва 3. За ко на ни је не са гла сна Уста ву.

Од ред ба чла на 28. За ко на, као пре ла зна, ре гу ли ше за те че но ста ње, од-
но сно прав не од но се на ста ле пре сту па ња на сна гу за ко на, те ни је не са гла-
сна са Уста вом, а о це лис ход но сти и оправ да но сти по је ди них за кон ских 
ре ше ња, пре ма чла ну 167. Уста ва, Устав ни суд ни је над ле жан да од лу чу је.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Од би ја се пред лог за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чла на 4. став 
3, чла на 5. став 3. и чла на 28. став 3. За ко на о сте ча ју и ли кви да ци ји ба на-
ка и дру шта ва за оси гу ра ње („Слу жбе ни гла сник РС“, број 61/05).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под нет је пред лог за по кре та ње по ступ ка за оце ну устав-

но сти За ко на на ве де ног у из ре ци, с на во дом да се из одредaбa чла на 4. став 
3. чла на 5. став 3. и чла на 28. став 3. оспо ре ног За ко на, као и це ло куп не са-
др жи не За ко на „уоча ва на сто ја ње са ста вља ча да ма те ри ју сте ча ја и ли кви-
да ци је ба на ка пот пу но из у зме из ре жи ма суд ске кон тро ле“, што је су прот-
но на че лу из чла на 6. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и 
основ них сло бо да, по ко јој о гра ђан ским пра ви ма и оба ве за ма по је ди на ца 
и прав них ли ца, у ра зум ним ро ко ви ма од лу чу је не за ви сни суд уста но вљен 
за ко ном, по сле јав ног и по ште ног су ђе ња. Та ко ђе, пред ла гач сма тра да је из 
истог раз ло га оспо ре ни За кон су про тан чла ну 12. став 4. и чла ну 95. Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, јер из оспо ре них од ре да ба чла на 4. став 
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3. и чла на 5. став 3. За ко на про из ла зи да се ма те ри ја од у зи ма ња до зво ле за 
рад ба на ка и ма те ри ја сте ча ја и ли кви да ци је ба на ка de fac to из у зи ма из ре-
жи ма суд ске кон тро ле за ко ни то сти управ них ака та На род не бан ке Ср би је и 
да се за ко ном уна пред од ре ђу је да На род на бан ка Ср би је као управ ни ор ган 
ни је ду жна да по шту је од лу ке Вр хов ног су да Ср би је. Та ко ђе, по ми шље њу 
пред ла га ча, од ред ба чла на 28. став 3. За ко на је „спе ци јал на за кон ска од ред-
ба са ре тро ак тив ним деј ством ра ди при ме не на по је ди нач ни слу чај.“

С об зи ром на то да је у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом Устав Ре-
пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, у од но су на ко ји је тра же на оце на устав-
но сти, пре стао да ва жи до но ше њем Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го-
ди не, од Аген ци је за оси гу ра ње де по зи та, као ли кви да ци о ног управ ни ка, 
за тра же но је да Устав ни суд оба ве сти да ли оста је при под не том пред ло гу. 
Аген ци ја је при ми ла на ве де ни до пис, али по ње му ни је по сту пи ла у оста-
вље ном ро ку, а ни на кнад но.

За ко но дав ни од бор На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је у од го во ру 
је оспо рио на во де из не те у пред ло гу.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио:
За ко ном о сте ча ју и ли кви да ци ји ба на ка и дру шта ва за оси гу ра ње 

(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 61/05) про пи са но је: да се тим за ко ном уре ђу-
ју усло ви и по сту пак сте ча ја и ли кви да ци је ба на ка и дру шта ва за оси гу ра ње, 
као и усло ви и по сту пак ли кви да ци је дру гих фи нан сиј ских ор га ни за ци ја 
(члан 1.); да се по сту пак сте ча ја спро во ди над бан ком ко јој је На род на бан-
ка Ср би је од у зе ла до зво лу за рад, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју бан ке 
и дру ге фи нан сиј ске ор га ни за ци је, као и над дру штвом за оси гу ра ње ко ме 
је На род на бан ка Ср би је од у зе ла до зво лу за оба вља ње по сло ва оси гу ра ња у 
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је оси гу ра ње и ко је је би ло не ли квид но 15 
да на не пре кид но, од но сно чи је су оба ве зе ве ће од ње го ве имо ви не (члан 2.); 
да на осно ву ре ше ња о од у зи ма њу до зво ле за рад бан ци, од но сно до зво ле за 
оба вља ње по сло ва оси гу ра ња, На род на бан ка Ср би је од мах до но си ре ше ње 
о ис пу ње но сти усло ва за по кре та ње сте чај ног по ступ ка (члан 4. став 1.); да 
је ре ше ње о ис пу ње но сти усло ва за по кре та ње сте чај ног по ступ ка ко нач но, 
те да је ре ше ње о ис пу ње но сти усло ва за по кре та ње сте чај ног по ступ ка из-
вр ше но мо мен том до ста вља ња над ле жном су ду (оспо ре ни став 3. чла на 4.); 
да се про тив ре ше ња На род не бан ке Ср би је о ис пу ње но сти усло ва за по кре-
та ње сте чај ног по ступ ка мо же по кре ну ти управ ни спор, а да је над ле жни 
суд ду жан да од лу ку до не се у ро ку од 60 да на од да на при је ма ту жбе (члан 
5. ст. 1. и 2.), да ако је ре ше ње На род не бан ке Ср би је по ни ште но у управ ном 
спо ру, па у по нов ном по ступ ку На род на бан ка Ср би је до не се но во ре ше ње 
о ис пу ње но сти усло ва за по кре та ње сте чај ног по ступ ка, прав не по сле ди-
це по кре та ња сте чај ног по ступ ка на сту па ју да ном ис ти ца ња пр вог огла са 
о отва ра њу сте чај ног по ступ ка на огла сној та бли над ле жног су да (оспо ре-
ни став 3. чла на 5.); да се ре ше ње о ис пу ње но сти усло ва за по кре та ње сте-
чај ног по ступ ка, по ред оста лих, до ста вља над ле жном су ду ко ји је ду жан да 
нај ка сни је пр вог на ред ног рад ног да на од да на при је ма овог ре ше ња до не-
се ре ше ње о по кре та њу сте чај ног по ступ ка над бан ком, од но сно дру штвом 
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за оси гу ра ње (члан 6.); да прав не по сле ди це по кре та ња сте чај ног по ступ ка 
на сту па ју да ном ис ти ца ња огла са о по кре та њу сте чај ног по ступ ка на огла-
сној та бли над ле жног су да (члан 8.); да се на сте чај ни по сту пак ба на ка и 
дру шта ва за оси гу ра ње, ако овим за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но, при ме-
њу ју од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је сте чај при вред них дру шта ва, из у зев 
од ре да ба о прет ход ном сте чај ном по ступ ку, сте чај ном су ди ји, скуп шти ни 
по ве ри ла ца и ре ор га ни за ци ји (члан 19.); да на осно ву ре ше ња о од у зи ма њу 
до зво ле за рад, На род на бан ка Ср би је од мах до но си ре ше ње о ли кви да ци-
ји бан ке, од но сно дру ге фи нан сиј ске ор га ни за ци је (члан 20. став 1.) и да ће 
се ако је На род на бан ка Ср би је од у зе ла до зво лу за рад бан ке, а над ле жни 
суд до мо мен та сту па ња на сна гу овог за ко на ни је до нео ре ше ње о отва ра-
њу сте чај ног по ступ ка, од но сно по ступ ка ли кви да ци је, сте чај ни по сту пак, 
од но сно по сту пак ли кви да ци је бан ке спро ве сти по од ред ба ма овог за ко на 
(оспо ре на од ред ба чла на 28. став 3.).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да се вла да ви на пра ва оства ру-
је, по ред оста лог, устав ним јем стви ма људ ских и ма њин ских пра ва, по де лом 
вла сти, не за ви сном суд ском вла шћу и по ви но ва њем вла сти Уста ву и за ко ну 
(члан 3. став 3.); да уре ђе ње вла сти по чи ва на по де ли вла сти на за ко но дав-
ну, из вр шну и суд ску; да се од нос три гра не вла сти за сни ва на рав но те жи и 
ме ђу соб ној кон тро ли (члан 4. ст. 2. до 4.); да сва ко има пра во на суд ску за-
шти ту ако му је по вре ђе но или ус кра ће но не ко људ ско или ма њин ско пра-
во за јем че но Уста вом, као и пра во на укла ња ње по сле ди ца ко је су по вре дом 
на ста ле (члан 22. став 1.); да сва ко има пра во да не за ви сан, не при стра сан и 
за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви 
и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би-
ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га (члан 32. 
став 1.); да се јем чи јед на ка за шти та пра ва пред су до ви ма и дру гим др жав-
ним ор га ни ма, има о ци ма јав них овла шће ња и ор га ни ма ауто ном не по кра-
ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, као и да сва ко има пра во на жал бу или 
дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о ње го вом пра ву, 
оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су (члан 36.); да је На род на бан ка 
Ср би је цен трал на бан ка Ре пу бли ке Ср би је, са мо стал на је и под ле же над зо-
ру На род не Скуп шти не, ко јој и од го ва ра; да На род ном бан ком Ср би је ру-
ко во ди гу вер нер, ко га би ра На род на скуп шти на; да се о На род ној бан ци 
Ср би је до но си за кон (члан 95.); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, 
из ме ђу оста лог, оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на; по сту пак 
пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма; кон тро лу за ко ни то сти рас-
по ла га ња сред стви ма прав них ли ца; фи нан сиј ску ре ви зи ју јав них сред ста-
ва; ор га ни за ци ју, над ле жност и рад ре пу блич ких ор га на (члан 97. тач. 2, 11. 
и 16.); да по сло ве др жав не упра ве оба вља ју ми ни стар ства и дру ги ор га ни 
др жав не упра ве од ре ђе ни за ко ном (члан 136. став 2.); да се јав на овла шће-
ња мо гу за ко ном по ве ри ти и по себ ним ор га ни ма пре ко ко јих се оства ру је 
ре гу ла тор на функ ци ја у по је ди ним обла сти ма или де лат но сти ма (члан 137. 
став 3.); да по је ди нач ни ак ти и рад ње др жав них ор га на, ор га ни за ци ја ко ји-
ма су по ве ре на јав на овла шће ња, мо ра ју би ти за сно ва ни на за ко ну, да за-
ко ни тост ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се од лу чу је о пра ву, оба ве зи 
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или на за ко ном за сно ва ном ин те ре су, под ле же пре и спи ти ва њу пред су дом 
у управ ном спо ру, ако у од ре ђе ном слу ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на дру га-
чи ја суд ска за шти та (члан 198.); да сви за ко ни и дру ги оп шти ак ти до не ти у 
Ре пу бли ци Ср би ји мо ра ју би ти са гла сни са Уста вом (члан 194. став 3.).

Чла ном 6. ста вом 1. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва 
и основ них сло бо да про пи са но је да сва ко, то ком од лу чи ва ња о ње го вим 
гра ђан ским пра ви ма и оба ве за ма или о кри вич ној оп ту жби про тив ње га, 
има пра во на пра вич ну и јав ну рас пра ву у ра зум ном ро ку пред не за ви-
сним и не при стра сним су дом, обра зо ва ним на осно ву за ко на те да се пре-
су да из ри че јав но.

Од ред бом чла на 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за-
по че ти пре да на сту па ња на сна гу овог за ко на окон ча ти по од ред ба ма овог 
за ко на. На кон про гла ше ња Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 8. но вем бра 2006. го-
ди не, оце на устав но сти оспо ре них од ред би За ко на вр ши се у од но су на 
овај ва же ћи Устав, са гла сно чла ну 167. став 1. тач ка 1. Уста ва.

За кон о сте ча ју и ли кви да ци ји ба на ка и дру шта ва за оси гу ра ње оспо-
рен је у це ли ни, на во дом да је не са гла сно са Уста вом да се ма те ри ја сте ча ја 
и ли кви да ци је ба на ка пот пу но из у зи ма из ре жи ма суд ске кон тро ле.

Из на ве де них од ре да ба оспо ре ног За ко на, по оце ни Устав ног су да, 
про из ла зи да над ле жни суд спро во ди по сту пак сте ча ја и ли кви да ци је бан-
ке и дру штва за оси гу ра ње на осно ву ко нач ног ре ше ња На род не бан ке Ср-
би је о ис пу ње но сти усло ва за по кре та ње сте чај ног по ступ ка, ко ме је прет-
хо ди ло ре ше ње На род не бан ке Ср би је о од у зи ма њу до зво ле за рад бан ци, 
од но сно до зво ле за оба вља ње по сло ва оси гу ра ња. Та ко ђе, про из ла зи да се 
про тив ре ше ња На род не бан ке Ср би је о ис пу ње но сти усло ва за по кре та ње 
сте чај ног по ступ ка мо же по кре ну ти управ ни спор, у ко ме је над ле жни суд 
ду жан да од лу ку до не се у ро ку од 60 да на од да на при је ма ту жбе.

По ла зе ћи од то га да је устав ним од ред ба ма чла на 97. тач. 2, 11. и 16. 
На род на скуп шти на овла шће на да за ко ном уре ди по сту пак пред су до-
ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма, кон тро лу за ко ни то сти рас по ла га ња 
сред стви ма прав них ли ца, фи нан сиј ску ре ви зи ју јав них сред ста ва, те над-
ле жност и рад ре пу блич ких ор га на, Устав ни суд је на шао да се у окви ру 
тог ре гу ли са ња мо гу уре ди ти и усло ви и на чин по кре та ња и спро во ђе ња 
сте чај ног и ли кви да ци о ног по ступ ка. Да ли ће тај по сту пак би ти уре ђен 
јед ним за ко ном или ће због спе ци фич но сти по је ди них су бје ка та би ти ре-
гу ли сан са ви ше за ко на и да ли ће у спро во ђе њу тог по ступ ка уче ство ва ти 
је дан или ви ше ор га на, ствар је про це не за ко но дав ца и по ли ти ке ко ју за-
ко но да вац во ди у уре ђи ва њу од но са у јед ној обла сти, кон крет но обла сти 
фи нан сиј ског, од но сно бан кар ског си сте ма.

Сто га је за ко но да вац, по оце ни Устав ног су да, у окви ру сво је над ле-
жно сти, из ре жи ма оп штег сте чај ног по ступ ка уре ђе ног За ко ном о сте-
чај ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 84/04 и 85/05) де ли мич но 
из у зео по сту пак сте ча ја и ли кви да ци је ба на ка, од но сно дру шта ва за оси-
гу ра ње и уре дио га оспо ре ним За ко ном о сте ча ју и ли кви да ци ји ба на ка 



110 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

и дру шта ва за оси гу ра ње, као по себ ним за ко ном. Та ко ђе, по оце ни Устав ног 
су да, устав но овла шће ње за уре ђи ва ње пра ви ла по ступ ка ко ји во де су до ви 
и дру ги др жав ни ор га ни са др жи и овла шће ње да се уре ди на чин пред у зи ма-
ња по је ди них рад њи у по ступ ку, од но сно ко ће, у ком ро ку, ка да и на осно ву 
че га ре ша ва ти о од у зи ма њу до зво ле за рад бан ци, од но сно о ис пу ње но сти 
усло ва за по кре та ње сте чај ног по ступ ка, од но сно до но си ти ре ше ње о по-
кре та њу сте чај ног по ступ ка над бан ком, од но сно дру штвом за оси гу ра ње. 
С об зи ром на то да пре ма чла ну 4. став 1, чла ну 5. ст. 1. и 2. и чла ну 6. оспо-
ре ног За ко на, На род на бан ка Ср би је, на осно ву прет ход но до не тог ре ше ња 
о од у зи ма њу до зво ле за рад бан ци, до но си ре ше ње о ис пу ње но сти усло ва 
за по кре та ње сте чај ног по ступ ка ко је је основ да над ле жни суд нај ка сни је 
пр вог на ред ног рад ног да на од да на при је ма овог ре ше ња до не се ре ше ње о 
по кре та њу сте чај ног по ступ ка над бан ком, од но сно дру штвом за оси гу ра-
ње, те да се про тив ре ше ња о ис пу ње но сти усло ва за по кре та ње сте чај ног 
по ступ ка мо же по кре ну ти управ ни спор у ко ме је над ле жни суд ду жан да 
до не се од лу ку у ро ку од 60 да на од да на при је ма ту жбе, по оце ни Устав ног 
су да, про из ла зи да по сту пак сте ча ја и ли кви да ци је ба на ка ни је из у зет из 
суд ске над ле жно сти, тим пре што суд ску кон тро лу ре ше ња о ис пу ње но сти 
усло ва за по кре та ње сте чај ног по ступ ка, као ко нач ног управ ног ак та, пре ма 
чла ну 5. став 1. оспо ре ног За ко на, вр ши Вр хов ни суд Ср би је.

Та ко ђе, Устав ни суд оце њу је да овла шће ње за уре ђи ва ње пра ви ла по-
ступ ка ко ји во де су до ви и дру ги др жав ни ор га ни са др жи и овла шће ње 
за ко но дав ца да уре ди прав ну за шти ту по во дом ре ше ња о ис пу ње но сти 
усло ва за по кре та ње сте чај ног по ступ ка. У том сми слу, про пи си ва ње да 
је ре ше ње о ис пу ње но сти усло ва за по кре та ње сте чај ног по ступ ка ко нач-
но и да је из вр ше но мо мен том до ста вља ња над ле жном су ду, на на чин ка-
ко је то учи ње но оспо ре ном од ред бом чла на 4. став 3. За ко на, у окви ру 
је устав ног овла шће ња за ко но дав ног ор га на да уре ђу је пра ви ла по ступ ка 
пред су дом и дру гим др жав ним ор га ном. На и ме, из од ре да ба чл. 3. и 4. За-
ко на о На род ној бан ци Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/03, 55/04 и 
85/05), пре ма ко ји ма је На род на бан ка Ср би је као цен трал на бан ка Ре пу-
бли ке Ср би је, ра ди оства ри ва ња јав ног ин те ре са, овла шће на да ре ша ва о 
да ва њу и од у зи ма њу до зво ле за рад бан ка ма, вр ши кон тро лу бо ни те та и 
за ко ни то сти по сло ва ња ба на ка и до но си про пи се из те обла сти, про из ла-
зи да је због по себ не уло ге и од го вор но сти у обез бе ђи ва њу фи нан сиј ске 
ди сци пли не, у ис кљу чи вој над ле жно сти На род не бан ке Ср би је оце на да 
ли над не ком бан ком тре ба спро ве сти по сту пак сте ча ја.

Та ко ђе из од ре да ба чла на 9, чла на 120. став 1. и чла на 130. ст. 3. и 5. 
За ко на о бан ка ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 107/05), пре ма ко ји ма На-
род на бан ка Ср би је у по ступ ку ре ша ва ња о пра ви ма, оба ве за ма и прав ним 
ин те ре си ма ли ца, по пра ви лу, сход но при ме њу је од ред бе За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку и у том по ступ ку од лу чу је ре ше њем, а то ре ше ње је 
ко нач но и про тив тог ре ше ња мо же се во ди ти управ ни спор, али ту жба 
про тив тог ре ше ња не мо же спре чи ти ни од ло жи ти ње го во из вр ше ње, а 
у управ ном спо ру суд не мо же ре ши ти управ ну ствар за чи је је ре ша ва ње 
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овим за ко ном утвр ђе на над ле жност На род не бан ке Ср би је (члан 9.), те да 
од лу ку о ме ри ко ју пред у зи ма пре ма бан ци у чи јем је по сло ва њу утвр ди ла 
не пра вил но сти На род на бан ка Ср би је до но си на осно ву дис кре ци о не оце-
не (члан 120. став 1.), а кад На род на бан ка Ср би је оду зме бан ци до зво лу за 
рад, од мах до но си ре ше ње о ис пу ње но сти усло ва за по кре та ње сте чај ног 
по ступ ка, од но сно ре ше ње о ли кви да ци ји бан ке, те да да ном до но ше ња ре-
ше ња о од у зи ма њу бан ци до зво ле за рад, На род на бан ка Ср би је бло ки ра 
све ра чу не бан ке и тим ре ше њем исто вре ме но из ри че ме ру за бра не рас по-
ла га ња имо ви ном бан ке до отва ра ња по ступ ка сте ча ја, од но сно ли кви да-
ци је (члан 130. ст. 3. и 5.), про из ла зи да до но ше њем ре ше ња о ис пу ње но сти 
усло ва за од у зи ма ње до зво ле за рад бан ци и до но ше њем ре ше ња о ис пу-
ње но сти усло ва за по кре та ње сте чај ног по ступ ка, На род на бан ка Ср би је 
спро во ди (из вр ша ва) ре ше ње о од у зи ма њу до зво ле за рад бан ци бло ки ра-
њем свих ра чу на бан ке и ме ром за бра не рас по ла га ња имо ви не до отва ра-
ња по ступ ка сте ча ја, од но сно ли кви да ци је. Сто га се до ста вља њем ре ше ња 
о ис пу ње но сти усло ва за по кре та ње сте чај ног по ступ ка над ле жном су ду 
управ ни по сту пак у це ли ни до вр ша ва, чи ме је и у функ ци о нал ном сми слу 
из вр шен по сту пак од у зи ма ња до зво ле за рад и за ко ном пред ви ђе них по-
сле дич них ре ше ња и рад њи ко је су у над ле жно сти На род не бан ке Ср би је.

По оце ни Устав ног су да, ни оспо ре на од ред ба чла на 5. став 3. За ко на ни-
је не са гла сна са Уста вом. Основ но и оп ште пра ви ло уста но вље но чла ном 8. 
оспо ре ног За ко на је да прав не по сле ди це по кре та ња сте чај ног по ступ ка на-
сту па ју да ном ис ти ца ња огла са о по кре та њу сте чај ног по ступ ка на огла сној 
та бли над ле жног су да, што би зна чи ло да прав не по сле ди це сте ча ја на сту па-
ју по са мом за ко ну и тра ју до окон ча ња сте чај ног по ступ ка или до об у ста-
вља ња сте чај ног по ступ ка, а у слу ча ју да је ре ше ње о по кре та њу сте чај ног 
по ступ ка прав но сна жно ста вље но ван сна ге, сма тра се да прав не по сле ди це 
сте ча ја ни су ни на сту пи ле. По сту пак сте ча ја се мо же по кре ну ти ка да се за то 
стек ну ма те ри јал но прав ни усло ви. По сто ја ње тих усло ва се фор мал но прав-
но утвр ђу је до но ше њем ре ше ња о по кре та њу сте чај ног по ступ ка. Сто га се и 
у слу ча ју по ни ште ња ре ше ња о по кре та њу сте чај ног по ступ ка и до но ше ња 
но вог ре ше ња о ис пу ње но сти усло ва за по кре та ње сте ча ја са мо фор мал но-
прав но из но ва по твр ђу је по сто ја ње ма те ри јал но прав них усло ва за отва ра ње 
сте ча ја ко ји су на ста ли и тра ју од вре ме на до но ше ња пр вог ре ше ња, не за ви-
сно од чи ње ни це што је исто на кнад но по ни ште но.

Устав ни суд је, по во дом од ред бе чла на 28. За ко на ко ја је си сте ма ти зо-
ва на као јед на од од ред би чл. 28. до 32. За ко на у Одељ ку „IV Пре ла зне и за-
вр шне од ред бе“, оце нио да се том од ред бом ре гу ли ше за те че но ста ње, од но-
сно прав ни од но си на ста ли пре сту па ња на сна гу овог за ко на, та ко што је 
про пи са но по од ред ба ма ко јих за ко на ће се окон ча ти сте чај ни по ступ ци и 
по ступ ци ли кви да ци је за по че ти пред су дом (ст. 1. и 2.) до сту па ња на сна гу 
овог за ко на, а у оспо ре ном ста ву 3. чла на 28. – да ће се сте чај ни по сту пак, 
од но сно по сту пак ли кви да ци је бан ке спро ве сти по од ред ба ма овог за ко на 
ако је На род на бан ка Ср би је од у зе ла до зво лу за рад бан ци, а над ле жни суд, 
до мо мен та сту па ња на сна гу овог за ко на, ни је до нео ре ше ње о отва ра њу 
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сте чај ног по ступ ка, од но сно по ступ ка ли кви да ци је. На ве де но за кон ско ре-
ше ње, по оце ни Устав ног су да, ни је не са гла сно са чла ном 197. ст. 1. и 2. Уста-
ва пре ма ко ме за кон и сви дру ги оп шти ак ти не мо гу има ти по врат но деј ство, 
а да са мо из у зет но по је ди не од ред бе за ко на мо гу има ти по врат но деј ство ако 
то на ла же оп шти ин те рес утвр ђен при до но ше њу за ко на, јер се у кон крет-
ном слу ча ју не ра ди о пра во сна жно окон ча ним по ступ ци ма већ, на про тив, 
о по ступ ци ма ко ји су у то ку пред На род ном бан ком Ср би је кад је до не то ре-
ше ње о од у зи ма њу до зво ле за рад бан ке, а над ле жни суд до мо мен та сту па ња 
на сна гу овог за ко на ни је до нео ре ше ње о отва ра њу сте чај ног по ступ ка. По 
оце ни Устав ног су да, про пис има по врат но деј ство ако ме ња од но се уста но-
вље не пра во сна жним по је ди нач ним ак ти ма, од но сно пу но ва жним прав ним 
по сло ви ма, до не тим од но сно за кљу че ним за вре ме ва же ња ра ни јег про пи са. 
Про пи си ко ји има ју деј ство са мо на прав не си ту а ци је у то ку ства ра ња (fac ta 
pen den tia), а не и на тзв. свр ше не чи ње ни це, не ма ју по врат но деј ство.

По оце ни Устав ног су да, не сто ји ни на вод да се оспо ре на од ред ба чла-
на 28. став 3. За ко на од но си ис кљу чи во на пред ла га ча, с об зи ром на то да 
је и у чла ну 29. став 5. За ко на про пи са но да ће се у слу ча ју да је На род на 
бан ка Ср би је од у зе ла до зво лу за оба вља ње по сло ва оси гу ра ња дру штву за 
оси гу ра ње, а над ле жни суд до мо мен та сту па ња на сна гу овог за ко на ни је 
до нео ре ше ње о отва ра њу сте чај ног по ступ ка, од но сно по ступ ка ли кви да-
ци је, сте чај ни по ступ ци и по ступ ци ли кви да ци је дру шта ва за оси гу ра ње 
спро ве сти по од ред ба ма овог за ко на.

Устав ни суд, са гла сно чла ну 167. Уста ва, ни је над ле жан да од лу чу је о 
це лис ход но сти и оправ да но сти по је ди них за кон ских ре ше ња.

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. 
тач ка 14) За ко на о Устав ном су ду, од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-302/2005 од 16. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 63/09)

За кон о ве те ри нар ству
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 91/05)

– члан 19. став 2.

Ве те ри нар ском де лат но шћу мо гу да се ба ве и прав на и фи зич ка ли-
ца као осни ва чи раз ли чи тих вр ста ве те ри нар ских ор га ни за ци ја, у скла-
ду са усло ви ма про пи са ним за ко ном, а за ко но да вац је био овла шћен да, 
уре ђу ју ћи за шти ту и уна пре ђе ње здра вља и до бро би ти жи во ти ња, про-
пи ше ко је по сло ве из окви ра ве те ри нар ских де лат но сти оба вља ју по је-
ди не вр сте ве те ри нар ских ор га ни за ци ја.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Од би ја ју се пред ло зи за утвр ђи ва ње не у став но сти од ред бе чла на 19. 
став 2. За ко на о ве те ри нар ству („Слу жбе ни гла сник РС“, број 91/05).
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О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не ти су пред ло зи ве те ри нар ских апо те ка за оце ну 

устав но сти од ред бе чла на 19. став 2. За ко на о ве те ри нар ству („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 91/05). У пред ло зи ма се на во ди да је оспо ре на од ред ба 
чла на 19. став 2. За ко на у су прот но сти са чла ном 57. став 1. и чла ном 64. 
став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не. Пре ма ми шље њу под но-
си ла ца пред ло га, не у став ност оспо ре не од ред бе За ко на је „у то ме што не ма 
јед на ких усло ва за при вре ђи ва ње за су бјек те при вре ђи ва ња – ве те ри нар ске 
апо те ке ко је осни ва ју ве те ри нар ске ста ни це из чла на 17. став 1. тач ка 2. За-
ко на о ве те ри нар ству и при ват не ве те ри нар ске апо те ке из чла на 11. став 2. 
на ве де ног За ко на. Под но си о ци пред ло га ука зу ју да ве те ри нар ским апо те-
ка ма ве те ри нар ских ста ни ца ни је за бра ње но да вр ше про мет про и нек ци о-
них ве те ри нар ских ле ко ва, док је при ват ним ве те ри нар ским апо те ка ма за-
бра ње но да вр ше тај про мет, сма тра ју ћи да је ова раз ли ка у по гле ду усло ва 
при вре ђи ва ња За ко ном про пи са на по осно ву сво ји не, те да сто га оспо ре на 
од ред ба За ко на до во ди у под ре ђен по ло жај при ват не ве те ри нар ске апо те-
ке у од но су на „оста ле“. По ми шље њу под но си ла ца пред ло га, оспо ре ном 
од ред бом За ко на про пи су ју се не јед на ки усло ви за оба вља ње при вред них 
де лат но сти и под сти че се мо но пол ски по ло жај ве те ри нар ске апо те ке ве те-
ри нар ске др жав не ста ни це на ра чун при ват них ве те ри нар ских апо те ка.

Ка ко су пред ло зи за оце ну устав но сти оспо ре не од ред бе За ко на под-
не ти пре сту па ња на сна гу За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07), Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 112. овог за ко на, 
по сту пак спро вео и окон чао у скла ду са од ред ба ма тог за ко на.

Устав ни суд је пред ло ге за оце ну устав но сти оспо ре не од ред бе За ко на 
у од но су на Устав од 1990. го ди не, За кључ ком од 21. ју ла 2006. го ди не до-
ста вио на од го вор На род ној скуп шти ни. На род на скуп шти на, у оста вље-
ном ро ку од 60 да на а ни ка сни је, ни је до ста ви ла тра же ни од го вор, те је 
Суд по сту пак у овој устав но прав ној ства ри вр шио са гла сно од ред би чла-
на 34. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

Пред ло зи ма је тра же на оце на устав но сти оспо ре не од ред бе За ко на у 
од но су на Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је пре стао да ва-
жи сту па њем на сна гу Уста ва од 2006. го ди не, па је од под но си ла ца пред-
ло га до пи сом од 24. апри ла 2009. го ди не за тра же но да пред лог пре ци зи ра-
ју у сми слу чла на 51. За ко на о Устав ном су ду, та ко што ће на ве сти од ред бе 
Уста ва од 2006. го ди не у од но су на ко је тра же оце ну устав но сти и раз ло ге 
на ко ји ма за сни ва ју свој зах тев.

Под но си о ци пред ло га су у до пи су од 14. ма ја 2009. го ди не на ве ли да 
оста ју при под не том пред ло гу од 22. ју на 2006. го ди не са истим раз ло зи ма 
оспо ра ва ња, а устав ност оспо ре не од ред бе За ко на оспо ра ва ју у од но су на 
од ред бе чла на 84. ст. 1. и 2. Уста ва, јер сма тра ју да су оспо ре ном од ред бом 
За ко на „су бјек ти на ве де ни у пред ло гу ста вље ни у не рав но пра ван по ло жај 
чи ме је ство рен до ми нант ни по ло жај јед ног су бјек та над дру гим“.

Има ју ћи у ви ду да је ис те као рок за уса гла ша ва ње за ко на до не тих на 
осно ву Уста ва од 1990. го ди не са Уста вом ко ји је на сна зи, а ко ји је утвр ђен 



114 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

од ред бом чла на 15. Устав ног за ко на за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би-
је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 98/06), оце на устав но сти оспо ре них од ре-
да ба За ко на из вр ше на је у од но су на Устав ко ји је на сна зи.

Оспо ре на од ред ба чла на 19. став 2. За ко на о ве те ри нар ству („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 91/05) гла си: „Ве те ри нар ска апо те ка не мо же да вр-
ши про мет про и нек ци о них ве те ри нар ских ле ко ва, се ру ма, вак ци на и ди-
јаг но стич ких сред ста ва“.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је да сви има ју јед нак прав ни по-
ло жај на тр жи шту и да су за бра ње ни ак ти ко ји ма се, су прот но за ко ну, огра-
ни ча ва сло бод на кон ку рен ци ја, ства ра њем или зло у по тре бом мо но пол ског 
или до ми нант ног по ло жа ја (члан 84. ст. 1. и 2.), као и да је Ре пу бли ка Ср би ја 
над ле жна да, из ме ђу оста лог, уре ђу је и обез бе ђу је прав ни по ло жај при вред-
них су бје ка та, си стем оба вља ња по је ди них при вред них и дру гих де лат но сти, 
за шти ту и уна пре ђе ње биљ ног и жи во тињ ског све та (члан 97. тач. 6. и 9.).

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да се За ко ном о ве те ри-
нар ству уре ђу је за шти та и уна пре ђе ње здра вља и до бро би ти жи во ти ња, као 
и усло ви за оба вља ње ве те ри нар ске де лат но сти (члан 1.), а од ред бом чла на 3. 
тач ка 7) За ко на ве те ри нар ски ле ко ви се де фи ни шу као ле ко ви и би о ло шки 
пре па ра ти осим основ них про из во да за не гу жи во ти ња, ко ји се ко ри сте ра ди 
спре ча ва ња по ја ва и ши ре ња, су зби ја ња или ис ко ре њи ва ња бо ле сти или за 
ле че ње обо ле лих жи во ти ња, као и за по бољ ша ње, из ме ну или по вра ћај те ле-
сне функ ци је жи во ти ња или за по сти за ње дру гих ци ље ва у ве зи са по бољ ша-
њем здра вља жи во ти ња. Од ред ба ма чла на 8. ст. 1. до 3. За ко на про пи са но је: да 
ве те ри нар ском де лат но шћу мо же да се ба ви прав но ли це ко је је ре ги стро ва но 
у Ре ги стру при вред них су бје ка та и ко је је упи са но у Ре ги стар прав них ли ца за 
оба вља ње ве те ри нар ске де лат но сти ко ји во ди ми ни стар ство (став 1.), да се 
прав но ли це из ста ва 1. овог чла на осни ва као: ве те ри нар ска ам бу лан та, ве те-
ри нар ска ста ни ца, ве те ри нар ска кли ни ка, цен тар за ре про дук ци ју жи во ти ња 
и ве штач ко осе ме ња ва ње и ла бо ра то ри ја, и по слу је по про пи си ма о при вред-
ним дру штви ма (став 2.) и да се прав но ли це из ста ва 1. овог чла на упи су је 
у Ре ги стар при вред них су бје ка та у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ре ги-
стра ци ја при вред них су бје ка та (став 3.). Пре ма чла ну 11. ст. 1, 3. и 4. За ко на: 
ве те ри нар са ли цен цом ко ји ни је у рад ном од но су мо же да осну је ве те ри нар-
ску ам бу лан ту ако ис пу ња ва усло ве у по гле ду обје ка та, про сто ри ја и опре ме 
за осни ва ње ве те ри нар ске ам бу лан те из чла на 16. овог за ко на и ве те ри нар-
ску апо те ку ако ис пу ња ва усло ве у по гле ду обје ка та, про сто ри ја и опре ме за 
осни ва ње ве те ри нар ске апо те ке из чла на 19. овог за ко на (став 1.); ве те ри нар-
ска ам бу лан та и ве те ри нар ска апо те ка се упи су ју у Ре ги стар пред у зет ни ка ко-
ји оба вља ју по сло ве ве те ри нар ске де лат но сти ко ји во ди ми ни стар ство (став 
2.); на оба вља ње ве те ри нар ске де лат но сти се при ме њу ју про пи си ко ји ма се 
уре ђу је прав ни по ло жај пред у зет ни ка (став 4.). За кон у од ред ба ма чл. 16. до 
21. уста но вља ва ве те ри нар ске ор га ни за ци је, и то: ве те ри нар ску ам бу лан-
ту (члан 16.), ве те ри нар ску ста ни цу (члан 17.), ве те ри нар ску кли ни ку (члан 
18.), ве те ри нар ску апо те ку (члан 19.), Цен тар за ре про дук ци ју жи во ти ња и 
ве штач ко осе ме ња ва ње (члан 20.) и ла бо ра то ри ју (члан 21.). Ве те ри нар ска 
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ста ни ца, пре ма чла ну 17. став 1. тач. 1) и 2) и став 4. За ко на, по ред по сло-
ва ко је у скла ду с овим за ко ном оба вља ве те ри нар ска ам бу лан та мо же и да: 
спро во ди ме ре здрав стве не за шти те утвр ђе не Про гра мом ме ра здрав стве не 
за шти те жи во ти ња (став 1. тач ка 1.); вр ши про мет на ма ло ве те ри нар ских 
ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва за упо тре бу у ве те ри ни из у зев се ру ма, вак-
ци на и ди јаг но стич ких сред ста ва ко ји се ко ри сте по Про гра му ме ра здрав-
стве не за шти те жи во ти ња, ако има ре ги стро ва ну ве те ри нар ску апо те ку (став 
1. тач ка 2.); оба вља и по сло ве ве те ри нар ске апо те ке ако ис пу ња ва усло ве из 
чла на 19. овог за ко на (став 4.). Пре ма чла ну 51. ст. 1. и 2. За ко на, Про грам 
ме ра здрав стве не за шти те жи во ти ња ра ди спре ча ва ња по ја ве, ра ног от кри-
ва ња, ши ре ња, пра ће ња, су зби ја ња или ис ко ре њи ва ња за ра зних бо ле сти до-
но си ми ни стар нај ка сни је до кра ја ја ну а ра те ку ће го ди не за ко ју се до но си, а 
овим про гра мом се утвр ђу ју кон крет не ме ре, ро ко ви, на чин спро во ђе ња тих 
ме ра, су бјек ти ко ји ће их спро во ди ти, из во ри и на чин обез бе ђи ва ња и ко ри-
шће ња сред ста ва, као и на чин кон тро ле спро во ђе ња ме ра.

У по ступ ку оце не устав но сти оспо ре не од ред бе За ко на о ве те ри нар-
ству Устав ни суд је имао у ви ду и од ред бе За ко на о ле ко ви ма и ме ди цин ским 
сред стви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 84/04) ко ји ма се уре ђу ју усло ви 
за про из вод њу, про мет и ис пи ти ва ње ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва ко ји 
се упо тре бља ва ју у ху ма ној и ве те ри нар ској ме ди ци ни и утвр ђу ју усло ви и 
по сту пак за из да ва ње до зво ла за ста вља ње у про мет ле ко ва и ме ди цин ских 
сред ста ва и уре ђу ју и дру га пи та ња од зна ча ја за ову област. Ве те ри нар ски 
лек је лек, у сми слу чл. 20, 21. и 22. овог за ко на, на ме њен за упо тре бу са мо 
код жи во ти ња (члан 23.), док се, са гла сно од ред ба ма чла на 70. тог за ко на 
про мет ле ко ва на ма ло, као део здрав стве не за шти те, оба вља у апо те ци као 
здрав стве ној уста но ви или апо те ци као дру гом об ли ку оба вља ња здрав стве-
не де лат но сти, а про мет ле ко ва на ма ло за упо тре бу у ве те ри нар ској ме ди-
ци ни оба вља се и у ве те ри нар ској апо те ци, при че му се усло ви за оба вља ње 
де лат но сти апо те ка из ст. 1. и 2. овог чла на про пи су ју по себ ним за ко ном.

Устав ни суд је утвр дио да је за ко но да вац, са гла сно устав ном овла шће њу 
из чла на 97. тач ка 7. Уста ва, до нео За кон о ве те ри нар ству ко јим се уре ђу је 
за шти та и уна пре ђе ње здра вља и до бро би ти жи во ти ња и утвр ђу ју усло ви 
за оба вља ње ве те ри нар ске де лат но сти. Про пи си ва ње оспо ре ном од ред бом 
За ко на да ве те ри нар ска апо те ка не мо же да вр ши про мет про и нек ци о них 
ве те ри нар ских ле ко ва, по оце ни Устав ног су да, ни је не са гла сно од ред ба ма 
чла на 84. ст. 1. и 2. Уста ва, јер се том од ред бом не пра ви, ка ко то пред ла гач 
на во ди, раз ли ка у по гле ду усло ва при вре ђи ва ња по осно ву сво ји не. Устав ни 
суд оце њу је да је за ко но да вац био овла шћен да за ко ном уста но ви раз ли чи-
те вр сте ве те ри нар ских ор га ни за ци ја и да уре ђу ју ћи за шти ту и уна пре ђе ње 
здра вља и до бро би ти жи во ти ња про пи ше ко је по сло ве из окви ра ве те ри-
нар ских де лат но сти оба вља ју по је ди не вр сте ве те ри нар ских ор га ни за ци ја. 
При том је Суд по себ но имао у ви ду да је, пре ма од ред ба ма чла на 8. За ко на, 
да то пра во сва ком прав ном ли цу, без об зи ра на ње гов сво јин ски об лик и 
обим ор га ни зо ва ња да, ако је упи са но у Ре ги стар при вред них ор га ни за ци-
ја и Ре ги стар прав них ли ца за оба вља ње ве те ри нар ске де лат но сти, под јед-
на ким усло ви ма осну је би ло ко ји об лик ве те ри нар ске ор га ни за ци је ко ји је 
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про пи сан За ко ном, с тим што опре де љи ва ње да се осну је од го ва ра ју ћа ве те-
ри нар ска ор га ни за ци ја – ве те ри нар ска ста ни ца или ве те ри нар ска апо те ка, 
опре де љу је и ко јим све по сло ви ма по обла сти ве те ри нар ске де лат но сти ће 
се та ква ве те ри нар ска ор га ни за ци ја ба ви ти. Та ко ђе, За ко ном је да та мо гућ-
ност и ве те ри на ру са ли цен цом да, као фи зич ко ли це, осну је ве те ри нар ску 
апо те ку и ве те ри нар ску ам бу лан ту, под усло вом да ни је у рад ном од но су и 
ако ис пу ња ва За ко ном про пи са не усло ве (члан 11. став 1. тач. 1) и 2)).

Из на ве де ног про из ла зи да се ве те ри нар ском де лат но шћу мо гу ба ви-
ти и прав на и фи зич ка ли ца ако ис пу ња ва ју За ко ном про пи са не усло ве. С 
дру ге стра не, Устав ни суд је утвр дио да За кон ни у јед ној сво јој од ред би не 
уре ђу је пи та ња ко ја се ти чу сво јин ске струк ту ре ве те ри нар ских апо те ка, 
ни ти пра ви раз ли ку у пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма ве те ри нар-
ских апо те ка у по гле ду про ме та ле ко ва на ма ло по осно ву сво ји не. Та ко ђе, 
За ко ном је и ве те ри нар ским ста ни ца ма да та мо гућ ност да оба вља ју по сло-
ве ве те ри нар ске апо те ке, ако ис пу ња ва ју усло ве из чла на 19. овог за ко на. 
Про пи си ва ње ко јим ве те ри нар ским ле ко ви ма ве те ри нар ска апо те ка не мо-
же да вр ши про мет на ма ло, по оце ни Устав ног су да, ствар је од го ва ра ју ће 
за ко но дав не по ли ти ке у окви ру утвр ђе ног устав ног овла шће ња за ко но дав-
ца да уре ђу је за шти ту и уна пре ђе ње здра вља и до бро би ти жи во ти ња, а у 
окви ру то га и усло ве за оба вља ње ве те ри нар ске де лат но сти. По ла зе ћи од 
сво је над ле жно сти утвр ђе не од ред ба ма чла на 167. Уста ва, Устав ни суд ни је 
над ле жан да од лу чу је о це лис ход но сти за кон ских ре ше ња.

Са гла сно на ве де ном, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. тач ка 
14) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-130/2006 од 16. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 63/09)

Ре ше ња о не при хва та њу ини ци ја ти ве

За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05, 101/05)

– члан 132. став 2. и члан 133. став 3.

Уре ђу ју ћи усло ве за пре ста нак рад ног од но са на став ни ка, вас пи та-
ча и струч них са рад ни ка на на чин ко ји се раз ли ку је од оп штег ре жи-
ма утвр ђе ног За ко ном о ра ду, као и пи та ње прав не за шти те за по сле ног 
у оства ри ва њу пра ва, оба ве за и од го вор но сти, за ко но да вац је по сту пао 
у скла ду са Уста вом утвр ђе ним овла шће њи ма, а од ре ђи ва ње кон крет них 
усло ва за пре ста нак рад ног од но са и кон крет но ре ше ње у ве зи са од ре-
ђи ва њем по чет ка и ду жи не ро ка за оства ри ва ње пра ва пред над ле жним 
су дом, из раз је за ко но дав не по ли ти ке ко ју Устав ни суд, у скла ду са од-
ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да це ни.

Устав ни суд до нео је
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Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти од ре да ба чла на 132. став 2. и чла на 133. став 3. За ко на о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду поднетe су ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти од ре да ба 

чла на 132. став 2. и чла на 133. став 3. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва-
ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 
и 101/05). У ини ци ја ти ва ма се на во ди да се оспо ре ном од ред бом чла на 132. 
став 2. За ко на за по сле ни у уста но ва ма обра зо ва ња и вас пи та ња до во де у не-
рав но пра ван по ло жај у од но су на дру ге за по сле не ко ји ма, са гла сно од ред би 
чла на 175. став 1. тач ка 2. За ко на о ра ду, рад ни од нос пре ста је са на вр ше них 
65 го ди на жи во та и нај ма ње 15 го ди на ста жа оси гу ра ња. Сто га је, пре ма ми-
шље њу ини ци ја то ра, оспо ре на од ред ба За ко на у не са гла сно сти с од ред бом 
чла на 175. став 1. тач ка 2. За ко на о ра ду и од ред бом чла на 60. став 3. Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је, ко јом се сви ма јем чи, под јед на ким усло ви ма, до ступ ност 
свих рад них ме ста. У по гле ду оспо ре не од ред бе чла на 133. став 3. За ко на на-
во ди се: да оспо ре ном од ред бом ни је пред ви ђе но од ког мо мен та се ра чу на 
рок утвр ђен том од ред бом те да, сто га, та ква нор ма не мо же би ти им пе ра-
тив не при ро де; да ни је ја сно шта се под ра зу ме ва под пој мом „обра ћа ње су-
ду“ – да ли то зна чи по кре та ње по ступ ка или би ло ка кво дру го обра ћа ње 
су ду; да реч „мо же“ из де ла оспо ре не од ред бе ко ји гла си „за по сле ни се мо же 
обра ти ти над ле жном су ду“, ства ра са мо ди ле ме у сми слу да ли то зна чи да 
мо же, али и не мо ра, и да ли нор ма ко ја пред ви ђа да се не што мо же ура ди-
ти мо же во ди ти гу бит ку не ког пра ва; да оспо ре на од ред ба до во ди до прав-
не не си гур но сти и по вре ђу је пра во по је дин ца да пред су дом тра жи за шти ту 
сво јих пра ва и ин те ре са, а ра ди се о основ ном пра ву на рад и за по сле ње.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио да је оспо ре ном од-
ред бом чла на 132. став 2. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас-
пи та ња утвр ђе но да на став ни ку, вас пи та чу или струч ном са рад ни ку у 
уста но ви пре ста је рад ни од нос на кра ју школ ске го ди не у ко јој на вр ши 
40 го ди на ста жа оси гу ра ња или 65 го ди на жи во та, а да је оспо ре ном од ред-
бом чла на 133. став 3. За ко на утвр ђе но да ако над ле жни ор ган не од лу чи 
по при го во ру у утвр ђе ном ро ку или ако за по сле ни ни је за до во љан дру го-
сте пе ном од лу ком, мо же се обра ти ти над ле жном су ду у ро ку од 15 да на.

Устав Ре пу бли ке Ср би је утвр ђу је: да су пред Уста вом и за ко ном сви јед-
на ки, да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту, без дис кри ми на ци-
је, као и да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по 
би ло ком осно ву, a на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, 
дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре-
ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин-
ва ли ди те та (члан 21. ст. 1, 2. и 3.); да сва ко има пра во да не за ви сан, не при-
стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но 
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рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја 
је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га (члан 
32. став 1.); да се јем чи јед на ка за шти та пра ва пред су до ви ма и дру гим др жав-
ним ор га ни ма, има о ци ма јав них овла шће ња и ор га ни ма ауто ном не по кра ји-
не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и да сва ко има пра во на жал бу или дру го 
прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о ње го вом пра ву, оба ве зи 
или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су (члан 36. ст. 1. и 2.); да Ре пу бли ка Ср би ја 
уре ђу је и обез бе ђу је си стем у обла сти рад них од но са, за шти те на ра ду, за по-
шља ва ња, со ци јал ног оси гу ра ња и дру гих об ли ка со ци јал не си гур но сти; дру-
ге еко ном ске и со ци јал не од но се од оп штег ин те ре са и си стем у обла сти ма 
здрав ства, со ци јал не за шти те, бо рач ке и ин ва лид ске за шти те, бри ге о де ци, 
обра зо ва ња, кул ту ре и за шти те кул тур них до ба ра, спор та, јав ног ин фор ми-
са ња; си стем јав них слу жби (члан 97. тач. 8) и 10)); да На род на скуп шти на 
до но си за ко не и дру ге оп ште ак те из над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је (члан 
99. став 1. тач ка 7)); да се де лат но сти и по сло ви због ко јих се осни ва ју јав не 
слу жбе, њи хо во уре ђе ње и рад про пи су је за ко ном (члан 137. став 5.).

Са гла сно на ве де ним од ред ба ма Уста ва, Ре пу бли ка Ср би ја је овла шће-
на да за ко ном уре ди си стем у обла сти рад них од но са и си стем у обла сти 
обра зо ва ња, као и да де лат но сти и по сло ве због ко јих се осни ва ју јав не 
слу жбе, њи хо во уре ђе ње и рад уре ди за ко ном. Из на ве де ног про из ла зи 
и овла шће ње за ко но дав ца да за ко ном, у кон крет ном слу ча ју За ко ном о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, уре ди усло ве и на чин оба вља-
ња де лат но сти обра зо ва ња и вас пи та ња као по себ не вр сте јав не слу жбе, 
као и пра ва и оба ве зе на став ни ка, вас пи та ча и струч них са рад ни ка ко ји 
оба вља ју по сло ве из те де лат но сти у уста но ва ма пред школ ског вас пи та ња 
и обра зо ва ња и уста но ва ма основ ног и сред њег обра зо ва ња и вас пи та ња, 
укљу чу ју ћи и пи та ње пре стан ка рад ног од но са те ка те го ри је за по сле них, 
као и пи та ње по ступ ка прав не за шти те за по сле них.

По ла зе ћи од на ве де ног, за ко но да вац је од ре ђу ју ћи усло ве за пре ста-
нак рад ног од но са на став ни ку, вас пи та чу или струч ном са рад ни ку на на-
чин утвр ђен оспо ре ном од ред бом чла на 132. став 2. За ко на по сту пио у 
скла ду са овла шће њи ма из од ре да ба чла на 97. тач. 8. и 10, чла на 99. став 1. 
тач ка 7. и чла на 137. став 5. Уста ва. За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и 
вас пи та ња, у де лу ко ји се од но си на пре ста нак рад ног од но са на став ни ка, 
вас пи та ча и струч них са рад ни ка, по се бан је за кон у од но су на За кон о ра ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05 и 61/05), ко ји пред ста вља оп шти за кон у 
обла сти рад них од но са и ко ји уре ђу је усло ве за пре ста нак рад ног од но са на 
на чин друк чи ји од оног утвр ђе ног оспо ре ном од ред бом За ко на. Сто га, чи-
ње ни ца да оспо ре на од ред ба За ко на на друк чи ји на чин уре ђу је пре ста нак 
рад ног од но са за кон крет ну ка те го ри ју за по сле них не го што то на оп шти 
на чин чи ни За кон о ра ду, не до во ди, по оце ни Устав ног су да, у не рав но пра-
ван по ло жај на став ни ке, вас пи та че или струч не са рад ни ке ко ји ра де у вас-
пит ној или обра зов ној уста но ви у од но су на дру ге за по сле не. Ово из раз ло-
га што се оспо ре ном од ред бом За ко на утвр ђе ни усло ви за пре ста нак рад ног 
од но са јед на ко од но се на све гра ђа не ко ји се на ла зе у ис тој прав ној си ту а ци-
ји про пи са ној том од ред бом, као и сто га што се њо ме не ства ра не јед на кост 



I. ОДЛУКЕ, РЕШЕЊА И ЗАКЉУЧЦИ УСТАВНОГ СУДА... 119

(дис кри ми на ци ја) ме ђу гра ђа ни ма с об зи ром на њи хо ва свој ства. Из на-
ве де них раз ло га оспо ре на од ред ба За ко на, по оце ни Устав ног су да, ни је у 
не са гла сно сти ни са од ред бом чла на 21. став 3. Уста ва. Са гла сност оспо ре-
не од ред бе чла на 132. став 2. За ко на с од ред бом чла на 60. став 3. Уста ва, 
у од но су на ко ју је та ко ђе тра же на оце на устав но сти, Устав ни суд ни је це-
нио, јер се на ве де ном устав ном од ред бом не утвр ђу је пра во гра ђа на у ве зи с 
пре стан ком рад ног од но са, већ пра во на до ступ ност рад них ме ста под јед-
на ким усло ви ма, те на ве де на од ред ба ни је од зна ча ја за оце ну устав но сти.

Утвр ђи ва ње кон крет них усло ва за пре ста нак рад ног од но са на став-
ни ка, вас пи та ча или струч них са рад ни ка ко ји ра де у вас пит ној или обра-
зов ној уста но ви, на осно ву и у окви ру на ве де них устав них овла шће ња, 
је сте ствар за ко но дав не по ли ти ке ко ју Устав ни суд, са гла сно од ред ба ма 
чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да оце њу је.

Од ред ба ма чла на 133. оспо ре ног За ко на уре ђен је по сту пак прав не 
за шти те за по сле ног у оства ри ва њу пра ва, оба ве за и од го вор но сти, док је 
оспо ре ном од ред бом ста ва 3. тог чла на утвр ђен рок у ко ме за по сле ни мо-
же да се обра ти над ле жном су ду у слу ча ју да над ле жни ор ган не по сту пи 
по при го во ру за по сле ног у утвр ђе ном ро ку, од но сно у слу ча ју ка да за по-
сле ни ни је за до во љан дру го сте пе ном од лу ком. Уре ђу ју ћи пи та ње ро ка за 
по кре та ње по ступ ка суд ске за шти те на на чин утвр ђен оспо ре ном од ред-
бом За ко на, за ко но да вац је, по оце ни Устав ног су да, по сту пио у скла ду са 
овла шће њи ма из од ре да ба чла на 97. тач. 8) и 10), чла на 99. став 1. тач ка 7) 
и чла на 137. став 5. Уста ва. При том, оспо ре ном од ред бом се не по вре ђу је, 
ни ти огра ни ча ва пра во на до ступ ност суд ске за шти те (пра во на пра вич-
но су ђе ње) за јем че но од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва и пра во на јед на ку 
за шти ту пра ва и на прав но сред ство за јем че но од ред ба ма чла на 36. Уста-
ва. На и ме, оспо ре ном од ред бом За ко на утвр ђу је се пра во за по сле ног да 
тра жи за шти ту сво јих пра ва пред над ле жним су дом, уз од ре ђи ва ње ро ка 
у ко ме се то пра во мо же оства ри ти. Сто га је утвр ђи ва ње по чет ка тра ја-
ња и ду жи не ро ка у ко ме за по сле ни у уста но ви обра зо ва ња и вас пи та ња 
мо же за тра жи ти суд ску за шти ту, на осно ву и у окви ру на ве де них устав-
них овла шће ња, ствар за ко но дав не по ли ти ке ко ју Устав ни суд, са гла сно 
од ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да оце њу је.

На во ди ини ци ја то ра о пој мов ним не ја сно ћа ма и ди ле ма ма ко је на-
вод но ства ра оспо ре на од ред ба чла на 133. став 3. За ко на ни су од зна ча ја 
за пра вил но ре ше ње ове устав но прав не ства ри, јер ни је реч о тврд ња ма 
ко је се ти чу устав но сти да тог за кон ског ре ше ња, па са мим тим ни над ле-
жно сти Устав ног су да из чла на 167. Уста ва.

У по гле ду зах те ва за оце ну са гла сно сти оспо ре не од ред бе чла на 132. 
став 2. оспо ре ног За ко на с од ред бом чла на 175. став 1. тач ка 2) За ко на о 
ра ду, Устав ни суд је утвр дио да је реч о про пи си ма исте прав не сна ге, а да 
Устав ни суд, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, не оце њу је ме ђу соб ну 
са гла сност За ко на.

С об зи ром на на ве де не раз ло ге, Устав ни суд је на шао да не ма осно ва 
за по кре та ње по ступ ка по во дом под не тих ини ци ја ти ва.
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На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач ка 5) у ве зи са чла ном 
53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), 
Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-18/2007 од 29. ја ну а ра 2009. го ди не

За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05, 101/05)

– члан 163. ст. 1. и 2.

Уре ђу ју ћи пре ла зни ре жим при ме не за кон ских од ре да ба, за ко но да-
вац ни је ус кра тио пра во на сти ца ње ли цен це ли ци ма ко ја ни су у рад ном 
од но су у обра зов но-вас пит ној уста но ви у мо мен ту сту па ња За ко на на 
сна гу, јер та ли ца, с об зи ром на то да се на ла зе у раз ли чи тој прав ној си-
ту а ци ји, пра во на ли цен цу оства ру ју у За ко ном про пи са ном по ступ ку. 
Оспо ре на од ред ба чла на 163. став 1. За ко на не ма по врат но деј ство, јер 
се њо ме уре ђу ју по сто је ће прав не си ту а ци је у ко ји ма се ли ца об у хва ће на 
оспо ре ним од ред ба ма За ко на на ла зе и при том утвр ђу је деј ство тих од-
ре да ба убу ду ће.

Пра во на по ла га ње струч ног ис пи та не ма ка рак тер сте че ног су бјек-
тив ног пра ва, већ је реч о пра ву ко је се оства ру је на осно ву и у скла ду са 
ва же ћим за кон ским ре жи мом ко ји то пи та ње уре ђу је.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чла на 163. ст. 1. и 2. За ко на о осно ва ма си сте ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04, 
62/04, 79/05, 101/05).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду поднетe су ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти од ре да ба 

чла на 163. ст. 1. и 2. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, 
ко ји ма је уре ђен пре ла зни ре жим ва же ња За ко на у по гле ду пра ва на сти-
ца ње ли цен це за рад на став ни ка, вас пи та ча и струч них са рад ни ка. Не у-
став ност оспо ре не од ред бе чла на 163. став 1. За ко на, по ми шље њу ини ци-
ја то ра, са сто ји у то ме што ли ца ко ја су, по про пи си ма ко ји су ва жи ли до 
да на сту па ња на сна гу на ве де ног за ко на, по ло жи ла струч ни ис пит а ни су у 
тре нут ку сту па ња на сна гу За ко на у рад ном од но су гу бе пра во на сти ца ње 
ли цен це, од но сно што се од њих тра жи да по но во по ла жу струч ни ис пит. 
У ини ци ја ти ва ма се на во ди да се ли ци ма ко ја су „од ра ди ла“ при прав нич-
ки стаж пре сту па ња За ко на на сна гу, оспо ре ном од ред бом чла на 163. став 
2. За ко на „по ни шта ва ју сте че на пра ва“ да струч ни ис пит по ла жу пре ма 
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Пра вил ни ку ко ји је до та да ва жио. Ини ци ја то ри сма тра ју да се оспо ре ним 
од ред ба ма За ко на по вре ђу ју Уста вом утвр ђе ни прин ци пи за бра не дис кри-
ми на ци је (члан 21.) и за бра не по врат ног деј ства про пи са (члан 197.), те на-
ру ша ва ју сте че на пра ва ли ца на ко ја се те за кон ске од ред бе од но се.

Од ред бом чла на 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07), про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом 
за по че ти пре да на сту па ња на сна гу овог за ко на окон ча ти по од ред ба ма 
овог за ко на.

Има ју ћи у ви ду да је 8. но вем бра 2006. го ди не сту пио на сна гу но ви 
Устав Ре пу бли ке Ср би је, то је Суд оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба 
За ко на из вр шио у од но су на овај Устав као ва же ћи, са гла сно од ред ба ма 
чла на 167. Уста ва.

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 163. ст. 1. и 2. За ко на о осно ва ма си сте ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04, 
62/04, 79/05, 101/05) про пи са но је да се сма тра да на став ник, вас пи тач и 
струч ни са рад ник ко ји је до да на сту па ња на сна гу овог за ко на за сно вао 
рад ни од нос у уста но ви и има по ло жен струч ни ис пит има ли цен цу, од 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на (став 1.), као и да на став ник, вас пи тач 
и струч ни са рад ник без по ло же ног струч ног ис пи та и при прав ник ко ји је 
до да на сту па ња на сна гу овог за ко на за сно вао рад ни од нос има ју пра во 
да по ла жу струч ни ис пит, по про гра му и на на чин про пи сан до да на сту-
па ња на сна гу овог за ко на, у ро ку од две го ди не од да на сту па ња на сна гу 
овог за ко на (став 2.).

Уста вом је утвр ђе но: да су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки и да је 
за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком 
осно ву (члан 21. ст. 1. и 3.); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је си-
стем у обла сти обра зо ва ња (члан 97. тач ка 10)); да за ко ни и сви дру ги оп-
шти ак ти не мо гу има ти по врат но деј ство, а да из у зет но, са мо по је ди не 
од ред бе за ко на мо гу има ти по врат но деј ство, ако то на ла же оп шти ин те-
рес утвр ђен при до но ше њу за ко на (члан 197. ст. 1. и 2.).

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва, Устав ни суд је утвр дио да 
је, уре ђу ју ћи, са гла сно устав ном на ло гу, осно ве си сте ма пред школ ског, 
основ ног и сред њег обра зо ва ња и вас пи та ња у Ре пу бли ци Ср би ји, за ко-
но да вац уре дио и пи та ње усло ва за рад на став ног осо бља, про пи су ју ћи 
у чла ну 112. став 1. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња 
да по сло ве на став ни ка, вас пи та ча и струч ног са рад ни ка мо же да оба вља 
ли це ко је има до зво лу за рад – ли цен цу. Уво де ћи у обра зов но-вас пит ни 
си стем Ср би је си стем ли цен ци ра ња на став ни ка и вас пи та ча, за ко но да-
вац је уре дио и пре ла зни ре жим при ме не на ве де них за кон ских од ре да ба, 
про пи су ју ћи оспо ре ном од ред бом чла на 163. став 1. За ко на да се сма тра 
да на став ник, вас пи тач и струч ни са рад ник ко ји је до да на сту па ња на 
сна гу овог за ко на за сно вао рад ни од нос у уста но ви и има по ло жен струч-
ни ис пит – има ли цен цу, од да на сту па ња на сна гу овог за ко на. Ти ме се, 
по оце ни Устав ног су да, не ус кра ћу је пра во на сти ца ње ли цен це ли ци ма 
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ко ја ни су у рад ном од но су у обра зов но-вас пит ном си сте му у мо мен ту сту-
па ња За ко на на сна гу, јер та ли ца пра во на ли цен цу оства ру ју у За ко ном 
про пи са ном по ступ ку. С об зи ром на то да се ли ца ко ја је су и ко ја ни су у 
рад ном од но су у обра зов но-вас пит ном си сте му у мо мен ту сту па ња За ко-
на на сна гу на ла зе у раз ли чи тим прав ним си ту а ци ја ма, Суд на ла зи да ни-
су осно ва ни на во ди ини ци ја то ра да се оспо ре ном од ред бом За ко на вр ши 
дис кри ми на ци ја из ме ђу ових ли ца у по гле ду пра ва на сти ца ње ли цен це 
за рад. Устав ни суд оце њу је да ни су осно ва ни ни на во ди ини ци ја то ра да 
оспо ре на од ред ба чла на 163. став 1. За ко на има по врат но деј ство, јер из 
са др жи не те од ред бе сле ди да се њо ме уре ђу ју по сто је ће прав не си ту а ци је 
у ко ји ма се ли ца об у хва ће на оспо ре ним од ред ба ма За ко на на ла зе и при 
том утвр ђу је деј ство тих од ре да ба убу ду ће.

По оце ни Устав ног су да, нео сно ва ни су и на во ди ини ци ја то ра да се 
оспо ре ном од ред бом чла на 163. став 2. За ко на по вре ђу ју сте че на пра ва 
на став ни ка, вас пи та ча и струч них са рад ни ка да ис пит за ли цен цу по ла жу 
пре ма Пра вил ни ку ко ји је ва жио до сту па ња на сна гу За ко на. Ово сто га 
што пра во на по ла га ње струч ног ис пи та не ма ка рак тер сте че ног су бјек-
тив ног пра ва ко је се нор ма ма објек тив ног пра ва не мо же ме ња ти, већ је 
реч о пра ву ко је се оства ру је на осно ву и у скла ду са ва же ћим за кон ским 
ре жи мом ко ји то пи та ње уре ђу је.

Из на ве де них раз ло га, Суд је оце нио да оспо ре не од ред бе чла на 163. 
ст. 1. и 2. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05, 101/05) ни су не са гла сне 
с Уста вом, па сто га, у сми слу од ред бе чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном 
су ду, ни је при хва тио ини ци ја ти ву.

Има ју ћи у ви ду из не то, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. 
тач ка 5) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-243/2006 од 5. фе бру а ра 2009. го ди не

За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05, 101/05)

– члан 67. став 5.

За ко но да вац је по сту пао у окви ру сво јих устав них овла шће ња ка-
да је, утвр ђу ју ћи усло ве за оба вља ње по сло ва се кре та ра уста но ве, про-
пи сао мо гућ ност осло ба ђа ња оба ве зе по ла га ња струч ног ис пи та за се-
кре та ра уста но ве оних ли ца ко ја су по ло жи ла пра во суд ни или струч ни 
ис пит за за по сле не у ор га ни ма др жав не упра ве. Кон крет ни усло ви за 
оба вља ње тих по сло ва и на чин уре ђи ва ња ста ту са за те че них ли ца ко ја 
их оба вља ју, пи та ња су из до ме на за ко но дав не по ли ти ке, чи ју це лис ход-
ност, пре ма чла ну 167. Уста ва, Устав ни суд ни је над ле жан да оце њу је.

Устав ни суд до нео је
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Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ња по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ред бе чла на 67. став 5. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо-
ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 
79/05 и 101/05).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ред-

бе чла на 67. став 5. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05). 
Ини ци ја ти вом се оспо ра ва овла шће ње за ко но дав ца да осло бо ди од по ла-
га ња струч ног ис пи та се кре та ра сред ње шко ле са по ло же ним ис пи том за 
рад у ор га ни ма др жав не упра ве, а да не осло бо ди секретарe сред ње шко ле 
ко ји су про пи си ма ко ји су ва жи ли до сту па ња на сна гу оспо ре ног За ко на 
би ли осло бо ђе ни оба ве зе по ла га ња струч ног ис пи та, од но сно се кре та ре 
за ко је се сма тра ло да су по ло жи ли струч ни ис пит. Ини ци ја тор сма тра да 
су оспо ре ном од ред бом За ко на од у зе та сте че на пра ва ли ци ма ко ја су, по 
ис пу ње њу та да ва же ћих про пи са них усло ва из За ко на о др жав ној упра ви, 
би ла осло бо ђе на од оба ве зе по ла га ња струч ног ис пи та, од но сно ли ци ма 
за ко је се сма тра ло да су по ло жи ли струч ни ис пит, чи ме су, по ми шље-
њу ини ци ја то ра, до кра ја рад ног ве ка тре ба ли би ти рав но прав ни са ли-
ци ма ко ја су по ло жи ла струч ни ис пит за рад у ор га ни ма др жав не упра ве. 
У ини ци ја ти ви се на во ди да је оспо ре ном од ред бом За ко на по сред но по-
вре ђен прин цип за бра не дис кри ми на ци је из чла на 21. став 3. Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је, као и да је оспо ре на од ред ба не са гла сна са од ред бом чла на 
60. став 3. Уста ва ко јом је утвр ђе но да су сви ма, под јед на ким усло ви ма, 
до ступ на сва рад на ме ста. Ини ци ја тор сма тра и да је оспо ре на од ред ба 
За ко на ко јом се ме ња ју од но си уста но вље ни пра во сна жним по је ди нач-
ним ак ти ма не са гла сна са од ред ба ма чла на 197. ст. 1. и 2. Уста ва ко ји ма је 
утвр ђен прин цип за бра не по врат ног деј ста ва за ко на, осим ако то на ла же 
оп шти ин те рес ко ји је утвр ђен при до но ше њу за ко на.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио: За ко ном о осно ва-
ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 62/03, 
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05) уре ђе ни су осно ви си сте ма пред школ-
ског, основ ног и сред њег обра зо ва ња и вас пи та ња, и то: ци ље ви обра зо-
ва ња и вас пи та ња, на чин и усло ви за оба вља ње де лат но сти пред школ ског 
вас пи та ња и обра зо ва ња, основ ног и сред њег обра зо ва ња и вас пи та ња, 
вр сте про гра ма обра зо ва ња и вас пи та ња, осни ва ње, ор га ни за ци ја, фи-
нан си ра ње и над зор над ра дом уста но ва обра зо ва ња и вас пи та ња (у да-
љем тек сту: уста но ва), као и дру га пи та ња од зна ча ја за обра зо ва ње и вас-
пи та ње (члан 1.); да де лат ност обра зо ва ња и вас пи та ња оба вља ју, по ред 
оста лих, у сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу – сред ња шко ла, и то гим на-
зи ја (оп шта и спе ци ја ли зо ва на), струч на шко ла, ме шо ви та шко ла, умет-
нич ка шко ла, сред ња шко ла за обра зо ва ње од ра слих и сред ња шко ла за 
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уче ни ке са смет ња ма у раз во ју (члан 29. став 1. тач ка 3)). Чла ном 67. За ко-
на про пи са не су од ред бе о се кре та ру уста но ве и уре ђе но је пи та ње усло ва 
за оба вља ње по сло ва се кре та ра у по гле ду вр сте и сте пе на струч не спре-
ме и оба ве зе по ла га ња струч ног ис пи та за се кре та ра уста но ве ко ји оба-
вља управ не, нор ма тив но-прав не и дру ге прав не по сло ве у уста но ви, као 
и ро ко ви до ка да за по сле ни ко ји оба вља по сло ве се кре та ра, а не ис пу ња ва 
про пи са не усло ве, мо же да оба вља по сло ве се кре та ра. Оспо ре ном од ред-
бом чла на 67. став 5. За ко на про пи са но је да ли це ко је има по ло жен пра-
во суд ни или струч ни ис пит за за по сле не у ор га ни ма др жав не упра ве не 
по ла же струч ни ис пит за се кре та ра.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не за бра ње на је сва ка дис кри ми-
на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком осно ву, a на ро чи то по осно ву 
ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и-
спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, 
ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. став 3.). Уста-
вом је за јем че но пра во на рад, у скла ду са за ко ном и утвр ђе но да сва ко има 
пра во на сло бо дан из бор ра да, као и да су сви ма, под јед на ким усло ви ма, до-
ступ на сва рад на ме ста (члан 60. ст. 1, 2. и 3.). Уста вом је утвр ђе но да Ре пу-
бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, по ред оста лог, си стем у обла сти рад них 
од но са (члан 97. тач ка 8)), си стем у обла сти обра зо ва ња и си стем јав них слу-
жби (члан 97. тач ка 10)) и да се де лат но сти и по сло ви због ко јих се осни ва ју 
јав не слу жбе, њи хо во уре ђе ње и рад про пи су ју за ко ном (члан 137. став 5.). 
Од ред бом чла на 197. став 1. Уста ва за бра њу је се по врат но деј ство за ко на и 
дру гих оп штих ака та, од но сно утвр ђе но је да за ко ни и сви дру ги оп шти ак ти 
не мо гу има ти по врат но деј ство, док је ста вом 2. истог чла на Уста ва утвр ђе-
но да из у зет но, са мо по је ди не од ред бе за ко на мо гу има ти по врат но деј ство, 
ако то на ла же оп шти ин те рес утвр ђен при до но ше њу за ко на.

Устав ни суд је оце нио да је за ко но да вац, са гла сно од ред ба ма чла на 97. 
тач ка 10. и чла на 137. став 5. Уста ва, За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва-
ња и вас пи та ња уре дио по сло ве, усло ве и на чин оба вља ња де лат но сти обра-
зо ва ња као јав не слу жбе. Ка ко Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је си-
стем у обла сти обра зо ва ња и ка ко се де лат ност обра зо ва ња оба вља као јав на 
слу жба, Устав ни суд је утвр дио да је за ко но да вац био овла шћен да уре ди и 
пи та ње из оспо ре не од ред бе чла на 67. став 5. За ко на, од но сно да је про пи су-
ју ћи усло ве за оба вља ње по сло ва се кре та ра у по гле ду вр сте струч не спре ме, 
сте пе на струч не спре ме и оба ве зе по ла га ња струч ног ис пи та за се кре та ра 
уста но ве, мо гао осло бо ди ти оба ве зе по ла га ња струч ног ис пи та за се кре та ра 
уста но ве ли ца за ко ја сма тра да су ис пу ни ла овај услов, јер су по ло жи ла пра-
во суд ни или струч ни ис пит за за по сле не у ор га ни ма др жав не упра ве.

Устав ни суд је оце нио и да оспо ре на од ред ба чла на 67. став 5. За ко на 
ни је не са гла сна са од ред ба ма чла на 60. ст. 1, 2. и 3. Уста ва ко је се од но се на 
пра во на рад и чла на 97. тач ка 8. Уста ва ко јом је утвр ђе но да Ре пу бли ка Ср-
би ја уре ђу је и обез бе ђу је си стем у обла сти рад них од но са. На и ме, од ред ба ма 
чла на 67. За ко на про пи са ни су усло ви за оба вља ње по сло ва се кре та ра и 
од ре ђе на пра ва и оба ве зе за по сле них у уста но ва ма ко је оба вља ју де лат ност 
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обра зо ва ња и вас пи та ња. При ли ком про пи си ва ња усло ва за оба вља ње од-
ре ђе них де лат но сти за ко но да вац ни је огра ни чен Уста вом, што зна чи да те 
усло ве мо же уре ђи ва ти и из ме ном про пи са и про пи си ва њем но вих усло-
ва, па се про пи си ва њем но вих, од но сно из ме ње них усло ва не огра ни ча ва 
пра во на рад, већ се за оба вља ње од ре ђе них по сло ва, кон крет но се кре та-
ра уста но ве, у обла сти обра зо ва ња и вас пи та ња, утвр ђу ју по себ ни усло ви. 
Но ви усло ви за оба вља ње по сло ва се кре та ра уста но ве од но се се на сва ли-
ца ко ја оба вља ју те по сло ве, од но сно сва ли ца ко ја ис пу ња ва ју про пи са-
не усло ве, што не пред ста вља по вре ду пра ва на рад, ни ти би ло ко ји вид 
дис кри ми на ци је тих ли ца. Пи та ње ко ји ће усло ви за оба вља ње тих по сло ва 
би ти про пи са ни у по гле ду нео п ход не струч не спре ме и оба ве зе по ла га ња 
струч ног ис пи та за се кре та ра уста но ве, на ко ји на чин ће се уре ди ти ста тус 
за те че них се кре та ра уста но ва, као и да ли ће се осло бо ди ти од оба ве зе по-
ла га ња струч ног ис пи та за се кре та ра уста но ве ли ца за ко ја се сма тра да су 
ис пу ни ла овај услов, јер су прет ход но по ло жи ла пра во суд ни или струч ни 
ис пит за за по сле не у ор га ни ма др жав не упра ве, ствар је за ко но дав не по ли-
ти ке у обла сти обра зо ва ња и вас пи та ња, чи ју це лис ход ност, пре ма чла ну 
167. Уста ва, Устав ни суд ни је над ле жан да оце њу је.

Устав ни суд је утвр дио да оспо ре ном од ред бом чла на 67. став 5. За-
ко на ни је по вре ђен устав ни прин цип за бра не по врат ног деј ства за ко на и 
свих дру гих оп штих ака та из чла на 197. Уста ва. Про пи си ва ње но вих усло-
ва за оба вља ње по сло ва се кре та ра уста но ве, од ре ђи ва ње тре нут ка при ме-
не ове нор ме и ре гу ли са ње ста ту са и по ло жа ја ли ца ко ја, по за ко но дав цу, 
већ ис пу ња ва ју усло ве у по гле ду оба ве зе по ла га ња струч ног ис пи та, пред-
ста вља та ко ђе пи та ње за ко но дав не по ли ти ке о че му, пре ма од ред ба ма 
чла на 167. Уста ва, Устав ни суд ни је над ле жан да од лу чу је.

Устав ни суд је, сто га, на шао да не ма осно ва за по кре та ње по ступ ка по во-
дом ини ци ја ти ве, па ини ци ја ти ву ни је при хва тио, у скла ду са од ред бом чла-
на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07).

Са гла сно из ло же ном, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. тач-
ка 5) За ко на о Устав ном су ду, до нео ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-214/2008 од 12. фе бру а ра 2009. го ди не

За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05 и 63/06)

– члан 12. став 1. тач. 1) и 2)

Оспо ре ним од ред ба ма За ко на, ко ји ма су као оси гу ра ни ци од ре ђе на 
и ли ца ко ја са мо стал но оба вља ју по је ди не де лат но сти, не ства ра се не-
јед на кост ме ђу гра ђа ни ма јер та ли ца, уко ли ко као ко ри сни ци пен зи је 
на ста ве да оба вља ју са мо стал ну де лат ност по осно ву ко је су оба ве зно 
оси гу ра на, има ју пра во на по нов но од ре ђи ва ње пен зи је по пре стан ку 
оба вља ња де лат но сти ако су би ла у оси гу ра њу нај ма ње јед ну го ди ну.
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Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чла на 12. став 1. тач. 1) и 2) За ко на о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 
85/05, 101/2005 и 63/06).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ре да ба 

чла на 12. став 1. тач. 1) и 2) За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра-
њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05 и 63/06). 
У ини ци ја ти ви се, по ред оста лог, на во ди да је ини ци ја тор по од ла ску у 
ста ро сну пен зи ју отво рио адво кат ску кан це ла ри ју и да по осно ву оба вља-
ња адво ка ту ре мо ра да пла ћа до при но се за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње, иако је већ оства рио пра во на ста ро сну пен зи ју по осно ву до при но-
са ко је је упла ћи вао док је био у рад ном од но су. Ини ци ја тор сма тра да је 
оспо ре на од ред ба За ко на не са гла сна са Уста вом, јер ства ра не јед на кост у 
од но су на дру ге оси гу ра ни ке, као и сто га што ни је мо гу ће би ти оба ве зник 
пла ћа ња до при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње по два осно ва.

Устав ни суд је, у спро ве де ном по ступ ку, утвр дио да је оспо ре ним од-
ред ба ма чла на 12. став 1. тач. 1) и 2) За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу про пи са но да су оси гу ра ни ци са мо стал них де лат но сти: 1) ли-
ца ко ја, у скла ду са за ко ном, са мо стал но оба вља ју при вред ну или дру гу 
де лат ност, ако ни су оба ве зно оси гу ра на по осно ву за по сле ња; 2) ли ца ко ја 
су осни ва чи, од но сно чла но ви при вред них дру шта ва у скла ду са за ко ном, 
ко ји у њи ма ра де, без об зи ра на то да ли су у рад ном од но су у при вред ном 
дру штву чи ји су осни вач, од но сно члан. Пре ма од ред би чла на 121. став 
1. За ко на, ко ри сник пен зи је ко ји се за по сли на те ри то ри ји Ре пу бли ке, од-
но сно оба вља са мо стал ну де лат ност по осно ву ко је је оба ве зно оси гу ран 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке, има пра во по пре стан ку тог за по сле ња, од но сно 
оба вља ња те са мо стал не де лат но сти, на по нов но од ре ђи ва ње пен зи је ако 
је био у оси гу ра њу нај ма ње го ди ну да на.

Устав Ре пу бли ке Ср би је утвр ђу је: да се Уста вом јем че и, као та ква, не по-
сред но се при ме њу ју људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на оп ште при хва ће-
ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма 
и за ко ни ма. За ко ном се мо же про пи са ти на чин оства ри ва ња ових пра ва са-
мо ако је то Уста вом из ри чи то пред ви ђе но или ако је то нео п ход но за оства-
ре ње по је ди ног пра ва због ње го ве при ро де, при че му за кон ни у ком слу ча ју 
не сме да ути че на су шти ну за јем че ног пра ва (члан 18. став 2.); да је за бра ње-
на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком осно ву, а 
на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре-
кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста-
ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 
21. став 3.); да се пен зиј ско оси гу ра ње уре ђу је за ко ном (члан 70. став 1.); 
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да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је си стем у обла сти со ци јал ног оси-
гу ра ња и дру гих об ли ка со ци јал не си гур но сти (члан 97. тач ка 8.).

Са гла сно на ве де ним од ред ба ма Уста ва, Ре пу бли ка Ср би ја је овла-
шће на да за ко ном уре ди си стем у обла сти со ци јал ног оси гу ра ња и дру-
гих об ли ка со ци јал не си гур но сти, што под ра зу ме ва и си стем пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња, пра ва и оба ве зе по том осно ву, усло ве и на чин 
оства ри ва ња пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, а са мим тим 
и ка те го ри је оба ве зно оси гу ра них ли ца по осно ву оба ве зног пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња. По ла зе ћи од на ве де ног, оспо ре ним од ред ба ма 
За ко на утвр ђе не су две од ви ше ка те го ри ја оси гу ра ни ка ко ји су об у хва ће-
ни си сте мом оба ве зног пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња. Та кво утвр-
ђи ва ње ка те го ри ја оси гу ра ни ка са мо стал них де лат но сти са гла сно је, по 
оце ни Устав ног су да, с устав ним овла шће њи ма за ко но дав ца да пен зиј ско 
оси гу ра ње уре ди за ко ном, укљу чу ју ћи и уре ђи ва ње ка те го ри ја оба ве зно 
оси гу ра них ли ца. Та ко ђе, оспо ре ним од ред ба ма За ко на не ства ра се не-
јед на кост ме ђу гра ђа ни ма, јер се исте од но се јед на ко на све гра ђа не ко-
ји се на ла зе у ис тој прав ној си ту а ци ји про пи са ној тим од ред ба ма, као и 
сто га што те од ред бе не ства ра ју не јед на кост (дис кри ми на ци ју) гра ђа на с 
об зи ром на њи хо ва свој ства утвр ђе на од ред бом чла на 21. став 3. Уста ва. 
Из тих раз ло га, оспо ре не од ред бе За ко на су, по оце ни Су да, у са гла сно сти 
и са овом од ред бом Уста ва.

У ве зи са на во ди ма ини ци ја то ра да по осно ву оба вља ња адво ка ту ре 
мо ра да пла ћа до при но се за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње иако је 
оства рио пра во на ста ро сну пен зи ју, Устав ни суд је кон ста то вао да, са гла-
сно од ред би чла на 121. став 1. оспо ре ног За ко на, ко ри сник ста ро сне пен-
зи је ко ји оба вља са мо стал ну де лат ност по осно ву ко је је оба ве зно оси гу-
ран има пра во да по пре стан ку оба вља ња те де лат но сти зах те ва по нов но 
од ре ђи ва ње пен зи је ако је био у оси гу ра њу нај ма ње го ди ну да на.

С об зи ром на на ве де не раз ло ге, Устав ни суд је на шао да не ма осно ва 
за по кре та ње по ступ ка по во дом под не те ини ци ја ти ве.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач ка 5) у ве зи са чла ном 
53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), 
Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-107/2007 од 29. ја ну а ра 2009. го ди не

За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06 и 5/09)

– чл. 107. и 119.

Про пи су ју ћи да се пра во на ста ро сну пен зи ју оства ру је тек пре-
стан ком оси гу ра ња и да ли це ко је стек не пра во на ви ше пен зи ја мо же 
ко ри сти ти са мо јед ну, за ко но да вац се кре тао у окви ру сво јих устав них 
овла шће ња.
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Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чл. 107. и 119. За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 
63/06 и 5/09).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не те су ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти од ре да-

ба чл. 107. и 119. За ко на на ве де ног у из ре ци. У ини ци ја ти ва ма се на во ди 
да оспо ре на од ред ба чла на 107. За ко на оне мо гу ћа ва но ви об ра чун пен зи-
је и ка да су из вр ше не све упла те до при но са, јер ту мо гућ ност усло вља ва 
пре стан ком оси гу ра ња, што у слу ча ју под но си о ца ини ци ја ти ве зна чи да 
прет ход но мо ра бри са ти из ре ги стра уго сти тељ ску рад њу чи ји је осни вач 
и вла сник и ти ме оста ви ти и се бе и за по сле не без при хо да. На во ди се и 
да оспо ре на од ред ба чла на 119. За ко на ни је у са гла сно сти с од ред бом чла-
на 58. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, ко јом се јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и 
дру гих имо вин ских пра ва сте че них на осно ву за ко на, са од ред ба ма чл. 60. 
и 70. Уста ва, ко ји ма се јем чи пра во на рад и за ра ду и пра во на пен зиј ско 
оси гу ра ње, као и са од ред ба ма чл. 18, 19. и 20. Уста ва. Ини ци ја то ри пред-
ла жу да Устав ни суд утвр ди не у став ност оспо ре не од ред бе и да „про гла си 
не у став ним и не за ко ни тим ре ше ња управ них ор га на и су до ва ко ја се за-
сни ва ју на оспо ре ној од ред би За ко на“.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио да је оспо ре ном од ред-
бом чла на 107. За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу утвр ђе но да 
се пра во на ста ро сну пен зи ју оства ру је по сле пре стан ка оси гу ра ња, а оспо-
ре ном од ред бом чла на 119. За ко на да ако оси гу ра ник, од но сно ко ри сник 
пен зи је, стек не пра во на две или ви ше пен зи ја на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
мо же ко ри сти ти са мо јед ну од тих пен зи ја, и то по соп стве ном из бо ру.

С об зи ром на то да је ини ци ја ти ва ко јом се оспо ра ва од ред ба чла-
на 119. За ко на под не та пре сту па ња на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 
од 2006. го ди не и За ко на о Уста вом су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07), по сту пак у овој устав но прав ној ства ри во ђен је у скла ду са од-
ред бом чла на 112. За ко на о Устав ном су ду, ко јом је утвр ђе но да ће се по-
ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре сту па ња на сна гу овог за ко на 
окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на. Та ко ђе, ка ко је у то ку по ступ ка пред 
Устав ним су дом, сту па њем на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 8. но вем бра 
2006. го ди не, пре стао да ва жи Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не у 
вре ме чи јег ва же ња је под не та ини ци ја ти ва и у од но су на ко ји је тра же-
на оце на устав но сти оспо ре не од ред бе За ко на, Устав ни суд је устав ност 
оспо ре не од ред бе оце њи вао у од но су на ва же ћи Устав.

Устав утвр ђу је: да су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки и да је за-
бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком 
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осно ву, a на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру-
штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре-
ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког 
ин ва ли ди те та (члан 21. ст. 1. и 3.); да се пен зиј ско оси гу ра ње уре ђу је за-
ко ном (члан 70. став 1.); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је си стем 
у обла сти со ци јал ног оси гу ра ња и дру гих об ли ка со ци јал не си гур но сти 
(члан 97. тач ка 8)).

Оспо ре ном од ред бом чла на 107. За ко на уре ђу је се пи та ње мо мен та од 
ко јег се мо же оства ри ти пра во на ста ро сну пен зи ју, та ко што се (сте че но) 
пра во на ста ро сну пен зи ју мо же оства ри ти тек по пре стан ку оси гу ра ња. 
Да кле, овом од ред бом не утвр ђу ју се усло ви за сти ца ње пра ва на ста ро-
сну пен зи ју, већ са мо услов за по че так оства ри ва ња већ сте че ног пра ва на 
ста ро сну пен зи ју. Пра во на ста ро сну пен зи ју оства ру је се, са гла сно од ред-
би чла на 88. став 1. За ко на, ис кљу чи во на осно ву зах те ва оси гу ра ни ка, па 
се мо ме нат утвр ђи ва ња и ко ри шће ња пра ва на ста ро сну пен зи ју не мо ра 
по ду да ра ти са мо мен том (да ном) ис пу ње ња усло ва за сти ца ње тог пра-
ва. Све док су у оси гу ра њу, оси гу ра ни ци не мо гу да оства ре пра во на ста-
ро сну пен зи ју. Сто га је оспо ре ном од ред бом и про пи са но да се пра во на 
ста ро сну пен зи ју оства ру је тек пре стан ком оси гу ра ња, што зна чи да, без 
об зи ра на то што је од ре ђе ни оси гу ра ник ис пу нио усло ве про пи са не за 
ста ро сну пен зи ју, он зах тев за оства ри ва ње тог пра ва мо же да под не се тек 
по пре стан ку оси гу ра ња, а из у зет но, зах тев се мо же под не ти и пре пре-
стан ка оси гу ра ња, али са мо уз пру жа ње од го ва ра ју ћих до ка за о из ве сно-
сти пре стан ка. По ла зе ћи од на ве де ног, за ко но да вац је, по оце ни Устав ног 
су да, уре ђу ју ћи мо ме нат од ко јег се мо же оства ри ти пра во на ста ро сну 
пен зи ју на на чин утвр ђен оспо ре ном од ред бом чла на 107. За ко на, по сту-
пио у скла ду са овла шће њи ма из од ре да ба чла на 70. став 1. и чла на 97. 
тач ка 8. Уста ва.

Оспо ре ном од ред бом чла на 119. За ко на про пи са но је по сту па ње у слу-
ча ју ка да оси гу ра ник, од но сно ко ри сник пен зи је, стек не пра во на две или 
ви ше пен зи ја на те ри то ри ји Ре пу бли ке. У том слу ча ју оси гу ра ник, од но сно 
ко ри сник мо же ко ри сти ти са мо јед ну од тих пен зи ја и то по соп стве ном из-
бо ру. Пра во из бо ра у овом слу ча ју ни је огра ни че но, па се ко ри сник мо же 
у сва ко до ба опре де ли ти ко ју ће од сте че них пен зи ја ко ри сти ти за ви сно од 
окол но сти ко је на сту пе, а ко је мо гу би ти од ути ца ја на ње го во опре де ље-
ње. Ово пра во из бо ра сле ди и ре ше ње из од ред бе чла на 10. став 2. За ко на 
о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, пре ма ко ме се, у слу ча ју да ли це 
исто вре ме но ис пу ња ва усло ве за оси гу ра ње по ви ше осно ва (као за по сле-
ни, као оси гу ра ник са мо стал них де лат но сти или као оси гу ра ник по љо при-
вред ник), основ оси гу ра ња од ре ђу је на тај на чин што по сто ја ње оси гу ра ња 
по јед ном, прет ход ном осно ву, ис кљу чу је мо гућ ност оси гу ра ња по дру гом, 
на ред ном осно ву. Да кле, јед но ли це мо же би ти оси гу ра ник са мо по јед ном 
осно ву, не за ви сно од то га што ис пу ња ва усло ве за оси гу ра ње по ви ше осно-
ва, па је за то при род но и да у слу ча ју ка да стек не пра во на ви ше пен зи ја, 
мо же ко ри сти ти са мо јед ну. По ла зе ћи од на ве де ног, а са гла сно Уста вом 
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утвр ђе ном овла шће њу Ре пу бли ке Ср би је да за ко ном уре ди на чин оства-
ри ва ња и на чин ко ри шће ња пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, 
Устав ни суд је оце нио да оспо ре на од ред ба За ко на не из ла зи ван окви ра да-
тог овла шће ња. Ово сто га што се њо ме упра во уре ђу је на чин ко ри шће ња 
пен зи је и то та ко што се ко ри сни ку оста вља мо гућ ност да се пре ма соп стве-
ном из бо ру опре де ли за ко ри шће ње оне пен зи је ко ја је за ње га нај по вољ ни-
ја. Та ко ђе, оспо ре ном од ред бом За ко на утвр ђе но пра во из бо ра ко ри шће ња 
јед не од две или ви ше сте че них пен зи ја јед на ко се од но си на све гра ђа не 
(оси гу ра ни ке или ко ри сни ке пен зи је) ко ји се на ла зе у ис тој прав ној си ту а-
ци ји про пи са ној том од ред бом, чи ме се не ства ра, ка ко то нео сно ва но твр де 
ини ци ја то ри, не јед на кост (дис кри ми на ци ја) гра ђа на с об зи ром на њи хо ва 
свој ства утвр ђе на од ред бом чла на 21. став 3. Уста ва.

Од ред бе чл. 18, 19, 20, 58. и 60. Уста ва, ко ји ма се уре ђу је не по сред на 
при ме на за јем че них пра ва, свр ха устав них јем ста ва, огра ни че ња људ ских 
и ма њин ских пра ва, пра во на рад и пра во на имо ви ну, а у од но су на ко је 
се, та ко ђе, тра жи оце на устав но сти од ред бе чла на 119. За ко на, ни су од зна ча-
ја за ту оце ну, јер пи та ње пра ва из бо ра јед не од две или ви ше сте че них пен зи-
ја ни је у устав но прав ној ве зи са на ве де ним устав ним на че ли ма и пра ви ма.

У по гле ду зах те ва да Устав ни суд „про гла си не у став ним и не за ко ни-
тим ре ше ња управ них ор га на и су до ва ко ја се за сни ва ју на оспо ре ној од-
ред би За ко на“, Суд је оце нио да, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, 
ни је над ле жан да оце њу је устав ност и за ко ни тост по је ди нач них ака та др-
жав них ор га на.

С об зи ром на на ве де не раз ло ге, Устав ни суд је на шао да не ма осно ва за 
по кре та ње по ступ ка по во дом под не тих ини ци ја ти ва па, са гла сно од ред би 
чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду, ини ци ја ти ве ни је при хва тио.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном 
су ду, Суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-190/2008 од 19. фе бру а ра 2009. го ди не

За кон о пра во суд ном ис пи ту
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 16/97)

– члан 2. став 1. и чл. 3. и 6.

За ко но дав ним ре ше њем пре ма ко јем се као услов за по ла га ње пра-
во суд ног ис пи та утвр ђу ју раз ли чи ти вре мен ски пе ри о ди по треб ног 
рад ног ис ку ства ко је се сти че на раз ли чи тим вр ста ма по сло ва прав не 
стру ке, не вр ши се дис кри ми на ци ја ме ђу ди пло ми ра ним прав ни ци ма 
јер се они на ла зе у раз ли чи тим прав ним си ту а ци ја ма у по гле ду при ро де 
по сло ва ко је оба вља ју.

За кон ске од ред бе ко ји ма су уре ђе ни пред ме ти ко ји се по ла жу и од-
ре ђен ор ган пред ко јим се пра во суд ни ис пит по ла же, за сно ва не су на 
устав ном овла шће њу за ко но дав ца да уре ди та пи та ња.
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Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чла на 2. став 1. и чл. 3. и 6. За ко на пра во суд ном 
ис пи ту („Слу жбе ни гла сник РС“, број 16/97).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ре да ба 

чла на 2. став 1. и чл. 3. и 6. За ко на пра во суд ном ис пи ту. Ини ци ја тор сма тра 
да се оспо ре ном од ред бом чла на 2. став 1. За ко на вр ши дис кри ми на ци ја из-
ме ђу ди пло ми ра них прав ни ка ко ји су ра ди ли на раз ли чи тим по сло ви ма у 
обла сти прав не стру ке, про пи си ва њем по треб ног рад ног ис ку ства у раз ли-
чи том тра ја њу као усло ва за по ла га ње пра во суд ног ис пи та. Оспо ра ва ју ћи 
од ред бе чла на 3. За ко на, ко ји ма је уре ђе но пи та ње пред ме та ко ји се по ла жу 
у окви ру пра во суд ног ис пи та, ини ци ја тор на во ди да се ти ис пи ти по ла жу 
пред Ис пит ним од бо ром фор ми ра ним од Ми ни стар ства прав де Ре пу бли-
ке Ср би је и да пред ста вља ју „по на вља ње прав ног фа кул те та пред ор га ном 
упра ве“. Ини ци ја ти вом су оспо ре не и од ред бе чла на 6. За ко на, ко ји ма је 
уре ђе но пи та ње са ста ва Ис пит ног од бо ра пред ко јим се пра во суд ни ис пит 
по ла же. Ини ци ја тор сма тра да су оспо ре не од ред бе За ко на у су прот но сти 
са устав ним од ред ба ма о јем стви ма људ ских пра ва (члан 19.), за бра ни дис-
кри ми на ци је (члан 21.) и за шти ти људ ског до сто јан ства (члан 23.).

У спро ве де ном по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је:
Оспо ре ним од ред ба ма За ко на о пра во суд ном ис пи ту („Слу жбе ни гла-

сник РС“, број 16/97) про пи са но је: да пра во суд ни ис пит мо же по ла га ти 
ли це ко је је ди пло ми ра ло на прав ном фа кул те ту и ко је је по сле за вр ше ног 
прав ног фа кул те та сте кло две го ди не рад ног ис ку ства на по сло ви ма прав не 
стру ке у су ду, јав ном ту жи ла штву, јав ном пра во бра ни ла штву и адво ка ту-
ри или три го ди не рад ног ис ку ства на по сло ви ма прав не стру ке у ор га ну 
за пре кр ша је, дру гом др жав ном ор га ну, ор га ну те ри то ри јал не ауто но ми је 
и ло кал не са мо у пра ве или че ти ри го ди не рад ног ис ку ства на по сло ви ма 
прав не стру ке у пред у зе ћу, уста но ви или дру гој ор га ни за ци ји (члан 2. став 
1.); да пра во суд ни ис пит има пи сме ни и усме ни део, да се на пи сме ном де лу 
ис пи та ре ша ва ју прак тич ни за да ци из кри вич ног и гра ђан ског пра ва, а да се 
на усме ном де лу ис пи та по ла жу устав но пра во и пра во суд но ор га ни за ци о-
но пра во, кри вич но пра во, гра ђан ско пра во, тр го вин ско (при вред но) пра-
во, ме ђу на род но при ват но пра во, управ но пра во и рад но пра во (члан 3.); 
да ми ни стар прав де обра зу је Ис пит ни од бор из ре до ва ис так ну тих прав ни-
ка с по ло же ним пра во суд ним ис пи том, да про фе сор прав ног фа кул те та на 
по зи тив но прав ном пред ме ту мо же би ти члан Ис пит ног од бо ра и ако не ма 
по ло жен пра во суд ни ис пит, као и да се ре ше њем о обра зо ва њу Ис пит ног 
од бо ра од ре ђу ју и пред ме ти ко је ње го ви чла но ви ис пи ту ју (члан 6.).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да јем ства нео ту ђи вих људ-
ских и ма њин ских пра ва у Уста ву слу же очу ва њу људ ског до сто јан ства 
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и оства ре њу пу не сло бо де и јед на ко сти сва ког по је дин ца у пра вед ном, 
отво ре ном и де мо крат ском дру штву, за сно ва ном на на че лу вла да ви не 
пра ва (члан 19.); да су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки и да је за бра-
ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком осно-
ву (члан 21. ст. 1. и 3.); да је људ ско до сто јан ство не при ко сно ве но и сви су 
ду жни да га по шту ју и шти те (члан 23. став 1.); да Ре пу бли ка Ср би ја, по-
ред оста лог, уре ђу је и обез бе ђу је оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва 
гра ђа на, као и устав ност и за ко ни тост, од но сно ор га ни за ци ју, над ле жност 
и рад ре пу блич ких ор га на (члан 97. тач. 2. и 16.).

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва, Устав ни суд је утвр дио да је 
уре ђу ју ћи пи та ње усло ва за по ла га ње пра во суд ног ис пи та за ко но да вац 
оспо ре ном од ред бом чла на 2. став 1. За ко на про пи сао раз ли чи те вре мен-
ске пе ри о де по треб ног рад ног ис ку ства ко је се на од ре ђе ним по сло ви ма 
прав не стру ке сти че, ува жа ва ју ћи при том са др жи ну и свр ху пра во суд ног 
ис пи та и раз ли чи тост по сло ва ко ји се у окви ру прав не стру ке оба вља ју. 
За ко но да вац је, на и ме, имао у ви ду да је пра во суд ни ис пит услов за оба-
вља ње нај сло же ни јих по сло ва у обла сти прав не стру ке (пра во су ђе, јав но 
пра во бра ни ла штво, адво ка ту ра) и да је сто га сте че но рад но ис ку ство на 
прав ним по сло ви ма би тан услов за по ла га ње овог ис пи та. По ла зе ћи од то-
га да се ди пло ми ра ни прав ни ци на рад ним ме сти ма у пра во су ђу, упра ви 
и ло кал ној са мо у пра ви, од но сно пред у зе ћи ма и уста но ва ма, на ла зе у раз-
ли чи тим прав ним си ту а ци ја ма у по гле ду при ро де по сло ва ко је оба вља ју, 
Устав ни суд је оце нио да се оспо ре ном од ред бом чла на 2. став 1. За ко на не 
вр ши дис кри ми на ци ја уну тар тог кру га ли ца у од но су на по треб но рад но 
ис ку ство као услов за по ла га ње пра во суд ног ис пи та.

У ве зи са оспо ре ним од ред ба ма чл. 3. и 6. За ко на, ко ји ма су уре ђе на 
пи та ња пред ме та ко ји се по ла жу на пра во суд ном ис пи ту и ор га на пред 
ко јим се по ла жу, Суд је оце нио да су на ве де не за кон ске од ред бе за сно ва не 
на устав ном овла шће њу за ко но дав ца да уре ди пи та ња од зна ча ја за по-
ла га ње пра во суд ног ис пи та. Сто га су нео сно ва ни на во ди ини ци ја то ра да 
оспо ре не од ред бе За ко на ни су у са гла сно сти са устав ним од ред ба ма о јем-
стви ма људ ских пра ва (члан 19.), за бра ни дис кри ми на ци је (члан 21.) и за-
шти ти људ ског до сто јан ства (члан 23.). О це лис ход но сти ре ше ња са др жа-
них у оспо ре ним за кон ским од ред ба ма ко ја се од но се на ду жи ну рад ног 
ис ку ства по треб ног за по ла га ње пра во суд ног ис пи та (члан 2.), пред ме та 
ко ји се по ла жу (члан 3.) и ор га на пред ко јим се по ла жу (члан 6.), Устав ни 
суд ни је над ле жан да од лу чу је, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва.

Из на ве де них раз ло га, Суд је оце нио да оспо ре не од ред бе чла на 2. став 
1. и чл. 3. и 6. За ко на о пра во суд ном ис пи ту ни су не са гла сне са Уста вом, 
па сто га, у сми слу од ред бе чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 109/07), ни је при хва тио ини ци ја ти ву.

Има ју ћи у ви ду из не то, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. 
тач ка 5) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-27/2008 од 5. фе бру а ра 2009. го ди не
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За кон о ре ха би ли та ци ји
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 33/06)

– члан 8.

По сту па ју ћи по устав ном на ло гу да за ко ном уре ди пра ва ли ца ко је 
је без осно ва или не за ко ни то ли ше но сло бо де, при тво ре но или осу ђе но 
за ка жњи во де ло, за ко но да вац то мо же учи ни ти у јед ном или ви ше за-
ко на, што је ствар за ко но дав не по ли ти ке о ко јој Устав ни суд ни је над ле-
жан да од лу чу је, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва.

Суд та ко ђе ни је над ле жан за оце ну са гла сно сти оспо ре не од ред бе 
За ко на са Де кла ра ци јом Ује ди ње них на ци ја, ни ти за оце ну ме ђу соб не 
са гла сно сти ре пу блич ких за ко на.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ред бе чла на 8. За ко на о ре ха би ли та ци ји („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 33/06).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду поднетe су ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти од ред бе 

чла на 8. За ко на о ре ха би ли та ци ји, ко јом је пред ви ђе но да ће се пра во на 
на кна ду ште те и пра во на по вра ћај кон фи ско ва не имо ви не ре ха би ли то ва-
ног ли ца уре ди ти по себ ним за ко ном. По ми шље њу ини ци ја то ра, оспо ре-
ни члан 8. За ко на ни је у са гла сно сти са од ред бом чла на 35. став 1. Уста ва, 
ко јим је за јем че но пра во на ре ха би ли та ци ју и на кна ду ште те. У ини ци-
ја ти ва ма се на во ди да оспо ре на од ред ба За ко на ни је у са гла сно сти ни са 
Де кла ра ци јом Ује ди ње них на ци ја о основ ним прин ци пи ма прав де за жр-
тве кри вич них де ла и зло у по тре ба вла сти, као ни са од ред ба ма За ко на о 
обли га ци о ним од но си ма и За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је:
Оспо ре ном од ред бом чла на 8. За ко на о ре ха би ли та ци ји („Слу жбе ни 

гла сник РС“, број 33/06) про пи са но је да ће се пра во на на кна ду ште те и 
пра во на по вра ћај кон фи ско ва не имо ви не ре ха би ли то ва ног ли ца уре ди ти 
по себ ним за ко ном.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да се људ ска и ма њин ска пра ва 
за јем че на Уста вом не по сред но при ме њу ју, да се за ко ном мо же про пи са ти 
на чин оства ри ва ња ових пра ва са мо ако је то Уста вом из ри чи то пред ви ђе но 
или ако је то нео п ход но за оства ре ње по је ди ног пра ва због ње го ве при ро-
де, при че му за кон ни у ком слу ча ју не сме да ути че на су шти ну за јем че ног 
пра ва (члан 18. ст. 1. и 2.); да ли це ко је је без осно ва или не за ко ни то ли ше но 
сло бо де, при тво ре но или осу ђе но за ка жњи во де ло има пра во на ре ха би ли-
та ци ју, на кна ду ште те од Ре пу бли ке Ср би је и дру га пра ва утвр ђе на за ко ном 
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(члан 35. став 1.); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је оства ри ва ње и 
за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на (члан 97. тач ка 2.).

По ла зе ћи од то га да се ини ци ја ти ва ма оспо ра ва устав ност од ред бе чла-
на 8. За ко на о ре ха би ли та ци ји из раз ло га што пи та ње пра ва на на кна ду 
ште те и по вра ћај кон фи ско ва не имо ви не ре ха би ли то ва ног ли ца ни је уре-
ђе но са мим За ко ном о ре ха би ли та ци ји, већ се оспо ре ном од ред бом За ко на 
упу ћу је на до но ше ње по себ ног за ко на ко јим ће се то пи та ње уре ди ти, а ко ји 
још ни је до нет, Устав ни суд је оце нио да на ве де ни раз ло зи оспо ра ва ња не 
чи не оспо ре ну од ред бу За ко на не са гла сном Уста ву. По оце ни Устав ног су да, 
из устав не од ред бе ко јом је утвр ђе но да ли це ко је је без осно ва или не за ко-
ни то ли ше но сло бо де, при тво ре но или осу ђе но за ка жњи во де ло има пра во 
на ре ха би ли та ци ју, на кна ду ште те од Ре пу бли ке Ср би је и дру га пра ва утвр-
ђе на за ко ном (члан 35. став 1.), сле ди да је за ко но да вац овла шћен да за ко-
ном уре ди пи та ња ко ја се од но се на оства ри ва ње Устав ног јем ства пра ва на 
ре ха би ли та ци ју. Да ли ће, по сту па ју ћи по устав ном на ло гу, за ко но да вац та 
пи та ња уре ди ти у јед ном или ви ше за ко на, ствар је за ко но дав не по ли ти ке 
о чи јој це лис ход но сти Устав ни суд ни је над ле жан да од лу чу је, са гла сно од-
ред ба ма чла на 167. Уста ва. Из на ве де них раз ло га, Суд је оце нио да оспоренa 
одредбa чла на 8. За ко на о ре ха би ли та ци ји ни је несагласнa са Уста вом, па 
сто га, у сми слу од ред бе чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 109/07) ни је при хва тио ини ци ја ти ву.

Са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, Суд ни је над ле жан за оце ну са гла-
сно сти оспо ре не од ред бе За ко на са Де кла ра ци јом Ује ди ње них на ци ја, ни ти 
за оце ну ме ђу соб не са гла сно сти ре пу блич ких за ко на. Ме ђу тим, има ју ћи у ви-
ду зна чај пи та ња ко ја су ини ци ја ти ва ма по кре ну та, Устав ни суд је за кљу чио 
да се На род ној скуп шти ни упу ти пи смо у ко ме би се ука за ло на по тре бу до-
но ше ња за ко на ко јим ће се уре ди ти пи та ње пра ва на на кна ду ште те и по вра-
ћај кон фи ско ва не имо ви не ре ха би ли то ва них ли ца, као и за кон ско уре ђи ва ње 
дру гих пи та ња од зна ча ја за оства ри ва ње устав ног пра ва на ре ха би ли та ци ју.

Има ју ћи у ви ду из не то, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. 
тач ка 5) За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), 
ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-33/2008 од 5. фе бру а ра 2009. го ди не

За кон о Аген ци ји за при ва ти за ци ју
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 38/01 и 135/04)

– члан 17.

Про пи са ним овла шће њем Аген ци је да за оба вља ње по је ди них струч-
них по сло ва из сво је над ле жно сти мо же ан га жо ва ти дру га прав на или фи-
зич ка, до ма ћа или стра на ли ца, не огра ни ча ва се пра во адво ка ту ре да гра-
ђа ни ма и прав ним ли ци ма пру жа прав ну по моћ, ни ти се огра ни ча ва ње на 
са мо стал ност и не за ви сност утвр ђе на Уста вом и За ко ном о адво ка ту ри.
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Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти од ред бе чла на 17. За ко на о Аген ци ји за при ва ти за ци ју 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 38/01 и 135/04).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду је под не та ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ред бе 

чла на 17. За ко на о Аген ци ји за при ва ти за ци ју („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 38/01 и 135/04). У ини ци ја ти ви се на во ди да је оспо ре на од ред ба За ко-
на, пре ма ко јој Аген ци ја за оба вља ње по је ди них струч них по сло ва из сво-
је над ле жно сти мо же ан га жо ва ти дру га прав на или фи зич ка до ма ћа или 
стра на ли ца, не са гла сна са чла ном 67. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, ко јим се 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је до зво ља ва пру жа ње прав не по мо ћи ис-
кљу чи во адво ка ту ри као са мо стал ној и не за ви сној слу жби.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио да је За ко ном о Аген-
ци ји за при ва ти за ци ју осно ва на Аген ци ја за при ва ти за ци ју ра ди про мо ви-
са ња, ини ци ра ња, спро во ђе ња и кон тро ле по ступ ка при ва ти за ци је (члан 
1.). Од ред ба ма чла на 6. до 11. За ко на од ре ђе ни су по сло ви Аген ци је, с тим 
што је чла ном 6. За ко на про пи са но да Аген ци ја оба вља де лат ност по сре-
до ва ња у про да ји др жав ног и дру штве ног ка пи та ла и имо ви не у по ступ ку 
при ва ти за ци је, као и по сло ве при ва ти за ци је у сми слу про мо ци је, ини ци-
ра ња, спро во ђе ња кон тро ле по ступ ка при ва ти за ци је и по сло ве сте чај ног 
управ ни ка, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је сте чај ни по сту пак.

Оспо ре ном од ред бом чла на 17. За ко на про пи са но је да за оба вља ње 
по је ди них струч них по сло ва из сво је над ле жно сти Аген ци ја мо же ан га-
жо ва ти дру га прав на или фи зич ка до ма ћа или стра на ли ца.

Од ред ба ма чла на 67. Уста ва, у од но су на ко је се оспо ра ва од ред ба чла-
на 17. За ко на, утвр ђе но је: да се сва ко ме, под усло ви ма од ре ђе ним за ко-
ном, јем чи пра во на прав ну по моћ; да прав ну по моћ пру жа ју адво ка ту-
ра, као са мо стал на и не за ви сна слу жба, и слу жбе прав не по мо ћи, ко је се 
осни ва ју у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, у скла ду са за ко ном; да се за-
ко ном од ре ђу је ка да је прав на по моћ бес плат на.

За ко ном о адво ка ту ри („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 24/98, 26/98, 69/2000, 
11/02 и 72/02) од ре ђе на је адво ка ту ра као не за ви сна и са мо стал на про фе-
си о нал на де лат ност пру жа ња прав не по мо ћи у оства ри ва њу и за шти ти 
Уста вом утвр ђе них сло бо да и пра ва и дру гих за ко ном утвр ђе них пра ва и 
ин те ре са до ма ћих и стра них фи зич ких и прав них ли ца (члан 1.). Од ред ба-
ма чла на 2. За ко на про пи са но је да пру жа ње прав не по мо ћи об у хва та: да-
ва ње прав них са ве та, са ста вља ње ту жби, жал би, мол би, пред став ки и дру-
гих под не са ка; са ста вља ње уго во ра, те ста ме на та, из ја ва и дру гих ис пра ва, 
за сту па ње и од бра ну фи зич ких и прав них ли ца пред су до ви ма и дру гим 
др жав ним ор га ни ма, пред у зе ћи ма и дру гим прав ним ли ци ма, за сту па ње 
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фи зич ких и прав них ли ца у њи хо вим прав ним по сло ви ма за кљу чи ва њем 
уго во ра и по рав на ња, при је мом и ис пла том нов ца и да ва њем из ја ва и от-
ка за; оба вља ње дру гих по сло ва прав не по мо ћи у име и за ра чун фи зич ког 
или прав ног ли ца, на осно ву ко јих то ли це оства ру је не ко пра во.

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва, као и за ко на, Устав ни суд 
је утвр дио да се пи та ња уре ђе на оспо ре ном од ред бом За ко на о Аген ци ји 
за при ва ти за ци ју у сми слу ан га жо ва ња дру гих ли ца ти чу са мо оба вља ња 
струч них по сло ва из над ле жно сти Аген ци је. То су по сло ви по сре до ва ња 
у про да ји др жав ног и дру штве ног ка пи та ла и имо ви не у по ступ ку при ва-
ти за ци је, про мо ци је ини ци ра ња, спро во ђе ња и кон тро ле по ступ ка при-
ва ти за ци је. За то ова кво за кон ско уре ђе ње тог пи та ња ни је у не са гла сно-
сти са устав ним на че лом из чла на 67. Уста ва да се сва ко ме јем чи пра во на 
пру жа ње прав не по мо ћи ко ју, по ред оста лог, пру жа адво ка ту ра, као са-
мо стал на и не за ви сна слу жба. На ве де ним од ред ба ма За ко на о адво ка ту ри 
уре ђе на је де лат ност пру жа ња прав не по мо ћи од стра не адво ка ту ре, ко ја 
се не од но си на оба вља ње струч них по сло ва за ко је Аген ци ја за при ва-
ти за ци ју мо же ан га жо ва ти ли ца од ре ђе на оспо ре ном од ред бом За ко на о 
Аген ци ји за при ва ти за ци ју. По оце ни Устав ног су да, оспо ре ном од ред бом 
За ко на о Аген ци ји за при ва ти за ци ју не огра ни ча ва се пра во адво ка ту ре 
да гра ђа ни ма и прав ним ли ци ма пру жа прав ну по моћ, ни ти се огра ни ча-
ва ње на са мо стал ност и не за ви сност утвр ђе на Уста вом и За ко ном о адво-
ка ту ри, а та ко ђе се не на ру ша ва ју ни за ко ном утвр ђе ни усло ви за оба вља-
ње ње не де лат но сти, чи ме оспо ре на од ред ба ни је не са гла сна са чла ном 67. 
Уста ва ко јим се утвр ђу је пра во на прав ну по моћ, од но сно пру жа ње прав-
не по мо ћи од стра не адво ка ту ре.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном 
су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), Устав ни суд је од лу чио као у 
из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-118/2007 од 12. фе бру а ра 2009. го ди не

За кон о имо ви ни Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је
(„Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 41/93, 24/94, 28/96, 30/98 и 30/2000)

– члан 52.

От куп ста на на ко ме је но си лац пра ва сво ји не би ла Са ве зна Ре пу-
бли ка Ју го сла ви ја, а ко ји је за по сле ном у са ве зном ор га ну или ор га ни-
за ци ји био дат у за куп, пред ста вља је дан од на чи на оту ђе ња не по крет-
но сти из јав не (др жав не) сво ји не, из че га про из ла зи да је за ко но да вац 
био овла шћен и оба ве зан да за ко ном уре ди усло ве и на чин под ко ји ма 
се мо же сте ћи пра во при ват не сво ји не на ста ну ко ји се от ку пом оту ђу је 
из др жав не сво ји не, као и да у гра ни ца ма тог устав ног овла шће ња уре ди 
пре ла зни ре жим, од но сно про пи ше на чин окон ча ња по сту па ка за от куп 
ста но ва ко ји су за по че ти пре сту па ња на сна гу за ко на.
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Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ред бе чла на 52. За ко на о имо ви ни Са ве зне Ре пу бли ке Ју-
го сла ви је („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 41/93, 24/94, 28/96, 30/98 и 30/2000).

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ак та или 
рад ње пред у зе те на осно ву од ред бе чла на 52. За ко на из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не те су ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти од ред бе чла-

на 52. За ко на о имо ви ни Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је („Слу жбе ни лист 
СРЈ“, број 41/93). Под но си о ци ини ци ја ти ва на во де да је оспо ре на од ред ба 
За ко на, пре ма ко јој ће но си о ци ста нар ског пра ва ко ји су по пи сме ној по ну-
ди про дав ца пла ти ли от куп ну це ну ста на у ро ку од ре ђе ном у по ну ди за кљу-
чи ти уго вор о от ку пу ста на по от куп ној це ни ко ја је утвр ђе на у по ну ди, не-
са гла сна са устав ним на че лом о пра ву на јед на кост свих пред за ко ном, као 
и за бра ни дис кри ми на ци је. Ини ци ја то ри обра зла жу да су као при пад ни ци 
ЈНА из бив ших ре пу бли ка СФРЈ пре ме ште ни 1991–1992. го ди не у Ср би ју и 
да су та да пре да ли ста но ве на ко ји ма су има ли ста нар ско пра во, те сма тра ју 
да су им мо ра ла би ти за шти ће на њи хо ва сте че на пра ва на стан, та ко да стан 
ко ји су на кнад но до би ли по осно ву пре се ље ња мо гу от ку пи ти под усло ви-
ма ко ји су ва жи ли у вре ме ка да су пре да ли прет ход ни стан, што кон крет но 
под ра зу ме ва пра во на от куп по це ни ко ја би би ла утвр ђе на као да је стан 
от ку пљен у вре ме њи хо вог пре ме шта ја у Ср би ју. На ла зе да су оспо ре ним за-
кон ским ре ше њем до ве де ни у не јед нак по ло жај у од но су на оне при пад ни ке 
ЈНА ко ји су би ли на слу жби у Ср би ји и Цр ној Го ри и ко ји су, за хва љу ју ћи 
то ме, стан от ку пи ли по знат но ни жој це ни. Та ко ђе, пред ла жу „да Суд до до-
но ше ња ко нач не од лу ке об у ста ви от куп свих вој них ста но ва“.

У по ступ ку пред Устав ним су дом је утвр ђе но да је пре ма од ред би 
чла на 59. став 1. Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра 
(„Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре“, број 1/03) имо ви на Са ве зне Ре пу-
бли ке Ју го сла ви је по треб на за рад ин сти ту ци ја Ср би је и Цр не Го ре имо-
ви на Ср би је и Цр не Го ре, док је пре ма од ред би ста ва 3. истог чла на Устав-
не по ве ље имо ви на Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је на те ри то ри ји др жа ва 
чла ни ца имо ви на др жа ва чла ни ца по те ри то ри јал ном прин ци пу. Та ко ђе, 
од ред бом чла на 20. став 5. За ко на за спро во ђе ње Устав не по ве ље др жав не 
за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра („Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре“, број 
1/03), по ред оста лог, пред ви ђе но је да се са ве зни за ко ни и дру ги са ве-
зни про пи си ко ји ни су из обла сти у ко ји ма је Устав ном по ве љом утвр ђе-
на над ле жност др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра, при ме њу ју по сле 
сту па ња на сна гу Устав не по ве ље као оп шти ак ти др жа ва чла ни ца, док их 
њи хо ви над ле жни ор га ни не ста ве ван сна ге.

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба, За кон о имо ви ни Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 41/93) по сле сту па ња на сна гу Устав не 
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по ве ље на ста вио је да се при ме њу је као оп шти акт Ре пу бли ке Ср би је као 
др жа ве чла ни це др жав не за јед ни це. Овај за кон ни је ста вљен ван сна ге ни 
за вре ме тра ја ња др жав не за јед ни це, ни ти по ње ном пре стан ку, већ је Ре-
пу бли ка Ср би ја, као прав ни след бе ник др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на 
Го ра, на ста ви ла да га при ме њу је као ре пу блич ки за кон у од но су на имо ви ну 
бив ше Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је ко ја се на ла зи на ње ној те ри то ри ји.

За ко ном о имо ви ни Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је утвр ђен је по јам 
имо ви не Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је ко ји, по ред оста лог, об у хва та и 
стам бе не згра де и ста но ве и про пи сан је ре жим при ба вља ња, ко ри шће ња 
и рас по ла га ња том имо ви ном, ко ји укљу чу је и мо гућ ност да се стам бе на 
пи та ња за по сле них ре ша ва ју да ва њем ста на у за куп или до де лом стам бе-
ног зај ма, уз пра во за по сле ног да, на на чин пред ви ђен овим за ко ном, от-
ку пом стек не пра во сво ји не на до би је ном ста ну.

У окви ру одељ ка V За ко на – „Пре ла зне и за вр шне од ред бе“, оспо ре-
ном од ред бом чла на 52. За ко на про пи са но је да ће се сма тра ти да су уред-
ни зах те ви за от куп ста на ко ји су под не ти до да на сту па ња на сна гу за ко-
на, под не ти на дан ње го вог сту па ња на сна гу (став 1.); да ће се ре ша ва ње 
стам бе них по тре ба, као и от куп ста на ко ји је за по чет по оп штем ак ту, од-
но сно про пи су ко ји је ва жио до да на сту па ња на сна гу овог за ко на, на ста-
ви ти по од ред ба ма овог за ко на (став 2.); да ће но си о ци ста нар ског пра ва 
ко ји су по пи сме ној по ну ди про дав ца пла ти ли от куп ну це ну ста на у ро ку 
од ре ђе ном у по ну ди за кљу чи ти уго вор о от ку пу ста на по от куп ној це ни 
ко ја је утвр ђе на у по ну ди (став 3.).

Од ред ба ма чла на 21. ст. 1. и 2. Уста ва утвр ђе но је да су пред Уста вом 
и за ко ном сви јед на ки и да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту, 
без дис кри ми на ци је. Чла ном 86. став 1. Уста ва, по ред оста лог, утвр ђе но је 
да је др жав на сво ји на је дан од об ли ка јав не сво ји не, а од ред бом ста ва 3. 
истог чла на – да се сред ства из јав не сво ји не оту ђу ју на на чин и под усло-
ви ма утвр ђе ним за ко ном.

Пре ма За ко ну о имо ви ни Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, имо ви ну са-
ве зне др жа ве, из ме ђу оста лог, чи ни и пра во сво ји не на не по крет ним и по-
крет ним ства ри ма, што укљу чу је и ста но ве чи ји је но си лац би ла Са ве зна 
Ре пу бли ка Ју го сла ви ја, из че га про из ла зи да се ра ди о сред стви ма ко ја су 
у др жав ној сво ји ни. Ка ко се на ве де ни за кон од пре стан ка Са ве зне Ре пу-
бли ке Ју го сла ви је при ме њу је као за кон Ре пу бли ке Ср би је, те има ју ћи у ви-
ду пред мет ње го вог уре ђи ва ња и чи ње ни цу да је Ре пу бли ка Ср би ја прав ни 
след бе ник ка ко Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је та ко и др жав не за јед ни це 
Ср би ја и Цр на Го ра, то се ни прав на при ро да сред ста ва ко ја су чи ни ла не-
ка да шњу имо ви ну Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је ни је про ме ни ла, од но-
сно не по крет но сти ко је су чи ни ле имо ви ну Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је 
би ле су и оста ле сред ства у др жав ној сво ји ни. Оту да су за оце ну устав но-
сти оспо ре не од ред бе За ко на ме ро дав не од ред бе Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 
ко ји ма се утвр ђу ју те мељ ни прин ци пи рас по ла га ња овим сред стви ма. На-
ве де не од ред бе чла на 86. Уста ва пред ви ђа ју да се сред ства из јав не сво ји-
не, а др жав на сво ји на је је дан од об ли ка јав не сво ји не, оту ђу ју на на чин 
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и под усло ви ма утвр ђе ним за ко ном. От куп ста на на ко ме је но си лац пра ва 
сво ји не би ла Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја, а ко ји је за по сле ном у са ве-
зном ор га ну или ор га ни за ци ји био дат у за куп, пред ста вља је дан од на чи на 
оту ђе ња не по крет но сти из јав не (др жав не) сво ји не. Из на ве де ног, по оце-
ни Устав ног су да, про из ла зи да је за ко но да вац био овла шћен и оба ве зан 
да за ко ном уре ди усло ве и на чин под ко ји ма се мо же сте ћи пра во при ват-
не сво ји не на ста ну ко ји је као део имо ви не Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви-
је био сред ство у др жав ној сво ји ни, из ко је се от ку пом оту ђу је. У окви ру 
овог устав ног овла шће ња је и овла шће ње за ко но дав ца да уре ди пре ла зни 
ре жим, од но сно да про пи ше на чин окон ча ња по сту па ка за от куп ста но ва 
ко ји су за по че ти пре сту па ња на сна гу за ко на.

Та ко ђе, на чи ном на ко ји су на ве де ни од но си уре ђе ни оспо ре ном од-
ред бом За ко на, по оце ни Су да ни је по вре ђе но Уста вом за јем че но на че ло 
јед на ко сти гра ђа на пред за ко ном и за бра не дис кри ми на ци је. Ово сто га 
што се оспо ре на од ред ба под јед на ко од но си на сва ли ца ко ја су у вре ме 
сту па ња на сна гу За ко на већ за по че ла от куп ста на, би ло да су ра ни је већ 
под не ла уред ни зах тев за от куп, би ло да су чак и пла ти ла от куп ну це ну. 
На су прот то ме, не мо же се сма тра ти да су са њи ма у јед на кој прав ној си-
ту а ци ји ли ца ко ја из би ло ког раз ло га – објек тив ног или су бјек тив ног, у 
вре ме сту па ња на сна гу За ко на ни су ни под не ла уре дан зах тев за от куп 
ста на ко ји им је дат у за куп, ко ји ма је стан до де љен ка сни је, или ко ја тек 
че ка ју на до де лу ста на у за куп. С об зи ром на то да се от куп на це на ста на 
увек утвр ђу је на осно ву па ра ме та ра ко ји ди рект но за ви се од вре ме на ка-
да се под но си зах тев и фор ми ра по ну да (нпр. ста рост ста на, ду жи на ста-
жа за по сле ног и др.), то би упра во дру га чи је уре ђи ва ње на ве де них од но са 
има ло за по сле ди цу ства ра ње не јед на ког по ло жа ја ме ђу гра ђа ни ма.

По ла зе ћи од све га из не тог, Устав ни суд је утвр дио да ни су осно ва ни 
на во ди у под не тим ини ци ја ти ва ма, те са гла сно од ред би чла на 53. став 3. 
За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), ини ци ја ти-
ве ни су при хва ће не.

С об зи ром на то да је до не та ко нач на од лу ка, зах тев за об у ста ву из вр ше-
ња по је ди нач ног ак та или рад ње пред у зе те на осно ву оспо ре не од ред бе За-
ко на је од ба чен, са гла сно од ред би чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач. 3) и 5) За ко на о Устав-
ном су ду, Суд је од лу чио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-283/2006 од 19. фе бру а ра 2009. го ди не

За кон о пар нич ном по ступ ку
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04)

– члан 346. став 1, члан 369. став 3. и члан 380.

Оспо ре ним од ред ба ма за ко но да вац је, у гра ни ца ма устав них овла-
шће ња, утвр дио по сту пак ис пи ти ва ња и обим овла шће ња дру го сте пе ног, 
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од но сно ре ви зи о ног су да при ли ком кон тро ле за ко ни то сти пре су де ни-
же сте пе ног су да. Ка ко се на ве де ним од ред ба ма не уре ђу је пра во на жал-
бу, ни ти суд ска за шти та и ка ко је стран ци ко ја је ус пе ла у пр во сте пе ном 
по ступ ку, а из гу би ла спор у дру го сте пе ном по ступ ку омо гу ће но пра во на 
ван ред ни прав ни лек у пар нич ном по ступ ку, као и пра во на устав но суд-
ску за шти ту, од но сно на устав ну жал бу, са гла сно чла ну 170. Уста ва, под 
усло ви ма про пи са ним За ко ном о Устав ном су ду, оспо ре ним од ред ба ма 
се не по вре ђу ју устав на на че ла, ни ти пра ва за јем че на Уста вом.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чла на 346. став 1, чла на 369. став 3. и чла на 380. 
За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ре-

да ба чла на 346. став 1, чла на 369. став 3. и чла на 380. За ко на на ве де ног 
у из ре ци. Ини ци ја тор на во ди да из од ред бе чла на 346. став 1. За ко на о 
пар нич ном по ступ ку и из од ре да ба гла ве два де сет сед ме За ко на, ко је про-
пи су ју по сту пак по ре дов ним прав ним ле ко ви ма, „про из ла зи да се жал-
бом мо же по би ја ти са мо пр во сте пе на пре су да, и да се од лу ка дру го сте пе-
ног су да до не та по жал би не мо же по би ја ти жал бом“. Сто га „сма тра да су 
стран ке у спо ру у не јед на ком прав ном по ло жа ју у слу ча ју пре и на че ња пр-
во сте пе не пре су де од стра не дру го сте пе ног су да јер стран ка ко ја је из гу би-
ла спор у пр во сте пе ном по ступ ку има пра во жал бе дру го сте пе ном су ду“, а 
стран ка ко ја је ус пе ла у пр во сте пе ном по ступ ку, а из гу би ла спор у дру го сте-
пе ном по ступ ку, „у сми слу чла на 369. став 3. у ве зи са чла ном 380. тач ка 1. 
За ко на или по осно ву од ре да ба тач. 2, 3. и 4. чла на 380. За ко на не ма пра во 
на жал бу“. Та квим ре ше њи ма, по ми шље њу ини ци ја то ра, по вре ђе но је пра во 
из чл. 22. и 36. Уста ва, јер је стран ци ко ја је ус пе ла у пр во сте пе ном по ступ ку, 
а из гу би ла спор у дру го сте пе ном по ступ ку „оне мо гу ће но пра во на суд ску за-
шти ту, од но сно пра во на жал бу чи ме је до ве де на у не јед нак прав ни по ло жај.“

Оспо ре ним од ред ба ма За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 125/04) про пи са но је: да пре су да ко ја се ви ше не мо же 
по би ја ти жал бом по ста је прав но сна жна уко ли ко је њо ме од лу че но о зах-
те ву ту жбе или про тив ту жбе (члан 346. став 1.); да ће дру го сте пе ни суд 
за ка за ти рас пра ву и од лу чи ти о жал би и зах те ви ма стра на ка кад је у ис-
тој пар ни ци пр во сте пе на пре су да већ је дан пут би ла уки ну та по од ред ба-
ма овог за ко на, а по би ја на пре су да се за сни ва на по гре шно и не пот пу но 
утвр ђе ном чи ње нич ном ста њу или су у по ступ ку пред пр во сте пе ним су-
дом учи ње не бит не по вре де од ре да ба пар нич ног по ступ ка (члан 369. став 
3.); да ће дру го сте пе ни суд пре су дом пре и на чи ти пр во сте пе ну пре су ду – 
ако је на осно ву рас пра ве утвр дио друк чи је чи ње нич но ста ње не го што 



I. ОДЛУКЕ, РЕШЕЊА И ЗАКЉУЧЦИ УСТАВНОГ СУДА... 141

је оно у пр во сте пе ној пре су ди, ако је пр во сте пе ни суд по гре шно оце нио 
ис пра ве или по сред но из ве де не до ка зе, а од лу ка пр во сте пе ног су да је за-
сно ва на ис кљу чи во на тим до ка зи ма, ако је пр во сте пе ни суд из чи ње ни ца 
ко је је утвр дио из вео не пра ви лан за кљу чак о по сто ја њу дру гих чи ње ни ца, 
а на тим чи ње ни ца ма је за сно ва на пре су да, и ако сма тра да је чи ње нич но 
ста ње у пр во сте пе ној пре су ди пра вил но утвр ђе но, али да је пр во сте пе ни 
суд по гре шно при ме нио ма те ри јал но пра во (члан 380.).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да сва ко има пра во на суд ску 
за шти ту ако му је по вре ђе но или ус кра ће но не ко људ ско или ма њин ско 
пра во за јем че но Уста вом, као и пра во на укла ња ње по сле ди ца ко је су по-
вре дом на ста ле (члан 22. став 1.); да сва ко има пра во да не за ви сан, не при-
стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но 
рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње 
ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га 
(члан 32. став 1.); да се јем чи јед на ка за шти та пра ва пред су до ви ма и дру-
гим др жав ним ор га ни ма има о ци ма јав них овла шће ња и ор га ни ма ауто-
ном не по кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, као и да сва ко има пра-
во на жал бу или дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о 
ње го вом пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су (члан 36.); да 
Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, из ме ђу оста лог, оства ри ва ње и за-
шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на; по сту пак пред су до ви ма и дру гим др жав-
ним ор га ни ма (члан 97. тач ка 2.); да суд ску од лу ку мо же пре и спи ти ва ти 
са мо над ле жни суд, у за ко ном про пи са ном по ступ ку (члан 145. став 4.).

За ко ном о пар нич ном по ступ ку уре ђу ју се пра ви ла по ступ ка за пру-
жа ње суд ске прав не за шти те по ко ји ма се по сту па и од лу чу је при ли ком 
ре ша ва ња гра ђан ско прав них спо ро ва из лич них, по ро дич них, рад них, тр-
го вин ских, имо вин ско прав них и дру гих гра ђан ско прав них од но са, осим 
спо ро ва за ко је је по себ ним за ко ном пред ви ђе на дру га вр ста по ступ-
ка (члан 1.). Ток по ступ ка, а у окви ру ње га по сту пак пред пр во сте пе ним 
су дом уре ђен је од ред ба ма чл. 186. до 354. За ко на, док је по сту пак по прав-
ним сред стви ма уре ђен од ред ба ма чл. 355. до 433. За ко на.

Чла ном 355. ст. 1. и 3. За ко на про пи са но је, по ред оста лог, да стран ке 
мо гу из ја ви ти жал бу про тив пре су де до не те у пр вом сте пе ну у ро ку од 15 да-
на од да на до ста вља ња пре су де ако у овом за ко ну ни је од ре ђен дру ги рок, а 
да о жал би про тив пре су де од лу чу је дру го сте пе ни суд. Пре ма чла ну 366. ст. 
1 и 3. За ко на, при ме рак бла го вре ме не, пот пу не и до зво ље не жал бе до ста вља 
пр во сте пе ни суд про тив ној стран ци ко ја мо же, у ро ку од 8 да на од при је ма, 
под не ти том су ду од го вор на жал бу, с тим што не бла го вре ме но под не сен од-
го вор на жал бу дру го сте пе ни суд не ће раз ма тра ти. Чла ном 381. За ко на про-
пи са но је да дру го сте пе ни суд не мо же да пре и на чи пре су ду на ште ту стран-
ке, ко ја се жа ли ла ако је са мо она из ја ви ла жал бу. Ван ред на прав на сред ства 
уре ђе на су од ред ба ма чл. 389. до 433. За ко на, у од ред ни ци: „Гла ва два де сет 
осма, Ван ред ни прав ни ле ко ви“, а у окви ру тих од ред би уре ђе на је жал ба са 
ал тер на тив ним пред ло гом за ре ви зиј ско од лу чи ва ње (ди рект на ре ви зи ја), 
ре ви зи ја, зах тев за за шти ту за ко ни то сти и по на вља ње по ступ ка.
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Са гла сно на ве де ним устав ним од ред ба ма сле ди да Ре пу бли ка Ср би ја 
уре ђу је и обез бе ђу је, из ме ђу оста лог, оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и 
пра ва гра ђа на и по сту пак пред су до ви ма. За ко ном о пар нич ном по ступ ку 
уре ђу ју се пра ви ла по ступ ка за пру жа ње суд ске прав не за шти те по ко ји ма 
се по сту па и од лу чу је при ли ком ре ша ва ња гра ђан ско-прав них спо ро ва, 
укљу чу ју ћи ток по ступ ка пред пр во сте пе ним су дом, прав на сред ства про-
тив пр во сте пе не пре су де, те прав на сред ства про тив прав но сна жне пре-
су де, као и по сту па ње дру го сте пе ног су да по ре дов ним (жал ба и жал ба са 
ал тер на тив ним пред ло гом за ре ви зиј ско од лу чи ва ње – ди рект на ре ви зи-
ја) и ре ви зи о ног су да по ван ред ним прав ним сред стви ма (ре ви зи ја, зах тев 
за за шти ту за ко ни то сти и по на вља ње по ступ ка). По оце ни Устав ног су да, 
из на ве де них од ре да ба за ко на сле ди да је За ко ном, у скла ду са Уста вом, 
про пи са но да суд ску од лу ку мо же пре и спи ти ва ти са мо над ле жни суд, у 
за ко ном про пи са ном по ступ ку.

Из оспо ре них од ре да ба чла на 346. став 1, чла на 369. став 3. и чла на 
380. За ко на о пар нич ном по ступ ку про из ла зи да се тим од ред ба ма не уре-
ђу је пра во на жал бу ни ти суд ска за шти та, већ се од ред бом чла на 346. став 
1. уре ђу је пи та ње кад пре су да по ста је прав но сна жна, од ред бом чла на 369. 
став 3. на чин од лу чи ва ња дру го сте пе ног су да о жал би кад је у ис тој пар-
ни ци пр во сте пе на пре су да већ би ла уки ну та по од ред ба ма овог за ко на, 
а од ред ба ма чла на 380. мо гућ ност дру го сте пе ног су да да под усло ви ма 
утвр ђе ним у тач. 1. до 4. истог чла на За ко на пре и на чи пр во сте пе ну пре-
су ду. По ми шље њу Су да, за ко но да вац је оспо ре ним од ред ба ма утвр дио 
по сту пак ис пи ти ва ња и обим овла шће ња дру го сте пе ног, од но сно ре ви-
зи о ног су да при ли ком кон тро ле за ко ни то сти пре су де ни же сте пе ног су да. 
Сто га, по оце ни Устав ног су да, оспо ре ним од ред ба ма чла на 346. став 1, 
чла на 369. став 3. и чла на 380. За ко на о пар нич ном по ступ ку за ко но да вац 
ни је по вре дио устав не окви ре из чла на 22. став 1. и чла на 36. Уста ва, јер се 
овим од ред ба ма За ко на не по вре ђу је пра во на суд ску за шти ту и пра во на 
јед на ку за шти ту и на прав но сред ство. На на ве де ни на чин, по оце ни Су да, 
ни је по вре ђе но ни пра во из чла на 21. Уста ва, јер се прин цип јед на ко сти 
гра ђа на од но си јед на ко на све гра ђа не ко ји се на ла зе у ис тој прав ној си ту-
а ци ји и не ства ра се не јед на кост с об зи ром на њи хо ва лич на свој ства.

Из на ве де них раз ло га, Устав ни суд, са гла сно чла ну 53. став 3. За ко на о 
Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), ни је при хва тио ини-
ци ја ти ву. Та ко ђе, Устав ни суд, са гла сно од ред би чла на 167. Уста ва, ни је над-
ле жан да од лу чу је о це лис ход но сти за кон ских ре ше ња, тим пре што је стран-
ци ко ја је ус пе ла у пр во сте пе ном по ступ ку, а из гу би ла спор у дру го сте пе ном 
по ступ ку омо гу ће но пра во на ван ред ни прав ни лек у пар нич ном по ступ ку, 
као и пра во на устав но суд ску за шти ту, од но сно на устав ну жал бу, са гла сно 
чла ну 170. Уста ва, под усло ви ма про пи са ним За ко ном о Устав ном су ду.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном 
су ду, ре ше но је као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-38/2007 од 19. фе бру а ра 2009. го ди не
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За кон о јав ним на бав ка ма
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05)

– члан 45. став 3.

Утвр ђи ва ње пра ва стра ног прав ног ли ца на уче шће у по ступ ку до-
де ле уго во ра о јав ној на бав ци ко ји се од но си на пру жа ње прав них услу-
га на на чин ка ко је то уре ђе но оспо ре ном од ред бом За ко на, ни је не са-
гла сно на че лу ко јим се сва ко ме јем чи пра во на пру жа ње прав не по мо ћи 
из чла на 67. Уста ва, јер не огра ни ча ва пра во адво ка ту ре да гра ђа ни ма 
и прав ним ли ци ма пру жа прав ну по моћ, од но сно ње ну са мо стал ност и 
не за ви сност утвр ђе ну Уста вом и За ко ном о адво ка ту ри, ни ти се на ру-
ша ва ју за ко ном утвр ђе ни усло ви за оба вља ње те де лат но сти.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ред бе чла на 45. став 3. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду је под не та ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ред-

бе чла на 45. став 3. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05). У ини ци ја ти ви се на во ди да су оспо ре на 
од ред ба За ко на, пре ма ко јој пра во на уче шће у по ступ ку до де ле уго во ра о 
јав ној на бав ци има до ма ће или стра но прав но ли це, као и Анекс IБ ко ји 
се од но си на прав не услу ге (ка те го ри ја 21), не са гла сни са чла ном 67. Уста-
ва Ре пу бли ке Ср би је, ко јим се на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је до зво ља ва 
пру жа ње прав не по мо ћи ис кљу чи во адво ка ту ри као са мо стал ној и не за-
ви сној слу жби. Су шти на под не те ини ци ја ти ве је оспо ра ва ње пра ва стра-
ним прав ним ли ци ма да уче ству ју у по ступ ку до де ле уго во ра о јав ној на-
бав ци ко ји за пред мет има пру жа ње услу га, и то прав них услу га.

Од ред бом чла на 126. став 1. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 116/08) про пи са но је да да ном сту па ња на сна гу овог за-
ко на пре ста је да ва жи За кон о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05), осим од ре да ба чл. 123, 124. и 125. тог за-
ко на ко је ће се при ме њи ва ти до да на до но ше ња под за кон ског ак та из чла-
на 26. став 3. овог за ко на.

За ко ном о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 39/02, 43/03, 
55/04 и 101/05) ко ји је пред мет оспо ра ва ња, би ли су уре ђе ни усло ви, на чин 
и по сту пак на бав ке до ба ра и услу га и усту па ња из во ђе ња ра до ва у слу ча је-
ви ма ка да је на ру чи лац тих на бав ки др жав ни ор ган, ор га ни за ци ја, уста но ва 
или дру го прав но ли це од ре ђе но овим за ко ном; од ре ђен на чин еви ден ти-
ра ња уго во ра и дру гих по да та ка о јав ним на бав ка ма, као и на чин за шти-
те пра ва по ну ђа ча; обра зо ва на Упра ва за јав не на бав ке, као ор га ни за ци ја 
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над ле жна за оба вља ње струч них по сло ва у обла сти јав них на бав ки; уре ђе на 
и дру га пи та ња од зна ча ја за јав не на бав ке (члан 1.).

Од ред ба ма чла на 3. За ко на, по ред оста лог, би ло је од ре ђе но: да се под 
јав ном на бав ком под ра зу ме ва при ба вља ње до ба ра и услу га или усту па ње 
из во ђе ња ра до ва од стра не др жав ног ор га на, ор га ни за ци је, уста но ве или 
дру гих прав них ли ца ко ји се, у сми слу тог за ко на сма тра ју на ру чи о ци ма, 
на на чин и под усло ви ма про пи са ним овим за ко ном; да је уго вор о јав ној 
на бав ци уго вор за кљу чен у по ступ ку пред ви ђе ном овим за ко ном у пи сме-
ној фор ми из ме ђу на ру чи о ца и ис по ру чи о ца до ба ра, пру жа о ца услу га или 
из во ђа ча ра до ва, ко ји за пред мет има на бав ку до ба ра, пру жа ње услу га или 
из во ђе ње ра до ва; да је по ну ђач до ма ће или стра но прав но или фи зич ко 
ли це ко је по ну ди ис по ру ку до ба ра, пру жа ње услу га или из во ђе ње ра до ва.

Од ред ба ма чла на 45. За ко на би ли су уре ђе ни усло ви за уче шће у по-
ступ ку до де ле уго во ра о јав ној на бав ци, од но сно би ло је про пи са но да ће 
на ру чи лац у јав ном по зи ву об ја ви ти усло ве ко је по ну ђач мо ра да ис пу ни 
да би мо гао да уче ству је у по ступ ку и усло ви под ко ји ма пра во на уче-
шће у том по ступ ку има до ма ће или стра но фи зич ко ли це (ст. 1. и 2.), док 
је у оспо ре ном ста ву 3. овог чла на би ло про пи са но да пра во на уче шће у 
по ступ ку до де ле уго во ра о јав ној на бав ци има до ма ће или стра но прав но 
ли це, под од ре ђе ним, так са тив но на бро ја ним усло ви ма.

Анек сом IБ За ко на так са тив но су на бро ја не услу ге, где се под ка те го-
ри јом 21. од ре ђу ју прав не услу ге.

Од ред бом чла на 67. Уста ва у од но су на ко ји се оспо ра ва од ред ба чла-
на 45. став 3. За ко на утвр ђе но је да се сва ко ме, под усло ви ма од ре ђе ним 
за ко ном, јем чи пра во на прав ну по моћ; да прав ну по моћ пру жа ју адво ка-
ту ра, као са мо стал на и не за ви сна слу жба, и слу жбе прав не по мо ћи ко је 
се осни ва ју у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, у скла ду са за ко ном; да се 
за ко ном од ре ђу је ка да је прав на по моћ бес плат на.

За ко ном о адво ка ту ри („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 24/98, 26/98, 69/2000, 
11/02 и 72/02) од ре ђе на је адво ка ту ра као не за ви сна и са мо стал на про фе-
си о нал на де лат ност пру жа ња прав не по мо ћи у оства ри ва њу и за шти ти 
Уста вом утвр ђе них сло бо да и пра ва и дру гих за ко ном утвр ђе них пра ва и 
ин те ре са до ма ћих и стра них фи зич ких и прав них ли ца (члан 1.); про пи са-
но је да пру жа ње прав не по мо ћи об у хва та да ва ње прав них са ве та, са ста-
вља ње ту жби, жал би, мол би, пред став ки и дру гих под не са ка, са ста вља-
ње уго во ра, те ста ме на та, из ја ва и дру гих ис пра ва, за сту па ње и од бра ну 
фи зич ких и прав них ли ца пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма, 
пред у зе ћи ма и дру гим прав ним ли ци ма, за сту па ње фи зич ких и прав них 
ли ца у њи хо вим прав ним по сло ви ма за кљу чи ва њем уго во ра и по рав на-
ња, при је мом и ис пла том нов ца и да ва њем из ја ва и от ка за, као и оба вља-
ње дру гих по сло ва прав не по мо ћи у име и за ра чун фи зич ког или прав ног 
ли ца, на осно ву ко јих то ли це оства ру је не ко пра во (члан 2.).

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва и за ко на, Устав ни суд је утвр-
дио да пи та ња уре ђе на оспо ре ном од ред бом За ко на у том сми слу да пра во 
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на уче шће у по ступ ку до де ле уго во ра о јав ној на бав ци ко ји се од но си на пру-
жа ње прав них услу га мо же има ти и стра но прав но ли це, ни су не са гла сна са 
на че лом ко јим се сва ко ме јем чи пра во на пру жа ње прав не по мо ћи из чла на 
67. Уста ва ко ју, по ред оста лог, пру жа адво ка ту ра, као са мо стал на и не за ви-
сна слу жба. На и ме, на ве де ним од ред ба ма За ко на о адво ка ту ри уре ђе на је де-
лат ност пру жа ња прав не по мо ћи од стра не адво ка ту ре, ко ја се не од но си на 
оба вља ње прав них услу га ко је су пред мет уго во ра о јав ној на бав ци, где пра-
во на уче шће у по ступ ку до де ле та квог уго во ра има, по ред до ма ћег, и стра но 
прав но ли це, од ре ђе но оспо ре ном од ред бом За ко на о јав ним на бав ка ма.

Да кле, оспо ре ном од ред бом За ко на о јав ним на бав ка ма не огра ни ча ва 
се пра во адво ка ту ре да гра ђа ни ма и прав ним ли ци ма пру жа прав ну по моћ, 
ни ти се огра ни ча ва ње на са мо стал ност и не за ви сност утвр ђе на Уста вом и 
За ко ном о адво ка ту ри, а та ко ђе се не на ру ша ва ју ни за ко ном утвр ђе ни усло-
ви за оба вља ње ње не де лат но сти, чи ме оспо ре на од ред ба За ко на о јав ним 
на бав ка ма ни је не са гла сна са чла ном 67. Уста ва ко јим се утвр ђу је пра во на 
прав ну по моћ, од но сно пру жа ње прав не по мо ћи од стра не адво ка ту ре.

На осно ву из ло же ног и чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном су ду („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 109/07), Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-119/2007 од 19. фе бру а ра 2009. го ди не

За кон о осно ва ма сво јин ско прав них од но са
(„Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Слу жбе ни лист СРЈ“,

број 29/96 и „Слу жбе ни гла сник РС“, број 115/05)
– члан 15. став 4 и чл. 78. и 83.

Оспо ре на од ред ба чла на 83. За ко на, ко јом је про пи са но да се стра-
ним др жа ва ма за по тре бе њи хо вих ди пло мат ских и кон зу лар них пред-
став ни шта ва, као и ор га ни за ци ја ма и спе ци ја ли зо ва ним аген ци ја ма 
Ор га ни за ци је ује ди ње них на ци ја мо гу, уз прет ход ну са гла сност са ве зног 
ор га на над ле жног за по сло ве прав де, про да ва ти згра де и ста но ви за слу-
жбе не по тре бе, као и гра ђе вин ска зе мљи шта у свр ху из град ње та квих 
згра да, без об зи ра на тер ми но ло шку не ус кла ђе ност ни је не са гла сна са 
Уста вом утвр ђе ним на че лом о по ло жа ју стра на ца из чла на 17, основ ним 
на че ли ма еко ном ског уре ђе ња у Ре пу бли ци Ср би ји из чла на 82. став 1. 
Уста ва, за јем че ним јед на ким прав ним по ло жа јем стра них са до ма ћим 
ли ци ма на тр жи шту (члан 84. Уста ва) и утвр ђе ним сво јин ским пра ви ма 
стра них фи зич ких и прав них ли ца из чла на 85. став 1. Уста ва.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти од ред бе чла на 83. За ко на о осно ва ма сво јин ско прав них 
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од но са („Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Слу жбе ни лист СРЈ“, 
број 29/96 и „Слу жбе ни гла сник РС“, број 115/05).

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 15. 
став 4. и чла на 78. За ко на из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Суд Ср би је и Цр не Го ре је на осно ву чла на 12. став 2. За ко на за спро во-

ђе ње Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра („Слу жбе ни 
лист СЦГ“, број 1/03) усту пио Устав ном су ду ини ци ја ти ве за оце ну устав-
но сти од ре да ба чла на 15. став 4. и чла на 78. За ко на о осно ва ма сво јин-
ско прав них од но са, а Устав ном су ду је под не та и ини ци ја ти ва за по кре-
та ње по ступ ка за оце ну устав но сти од ред бе чла на 83. на ве де ног за ко на. 
Под но си лац ини ци ја ти ве, ко ји оспо ра ва од ред бу чла на 15. став 4. За ко на, 
на во ди да је овом од ред бом пред ви ђе но да се за пред у зи ма ње по сло ва ко-
ји пре ла зе оквир ре дов ног упра вља ња тра жи са гла сност свих су вла сни-
ка што је, по ње го вом ми шље њу, „не у став но и дру штве но и прав но не це-
лис ход но“, те сма тра да на ве де ну од ред бу тре ба до ве сти у склад са ста вом 
2. истог чла на За ко на. У од но су на од ред бе чла на 78. За ко на, под но си лац 
ини ци ја ти ве на во ди да се њи ма шти ти по след ње ста ње др жа ви не, чак 
и кад је сте че на не до зво ље ним рад ња ма, што је су прот но од ред ба ма Уста-
ва Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је. Ини ци ја тор ко ји је оспо рио од ред бу 
чла на 83. За ко на сма тра да је ова од ред ба не са гла сна са од ред бом чла на 
60. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, од но сно да ни је са-
гла сна са чла ном 84. Уста ва од 2006. го ди не, пре ма ко јој сви има ју јед нак 
по ло жај на тр жи шту. Осим то га, сма тра да „текст чла на 83. не од ра жа ва 
са да шње ста ње јер по ми ње са ве зне ор га не“.

Ка ко су на ве де не ини ци ја ти ве под не те у вре ме ва же ња Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је пре стао да ва жи 8. но вем бра 2006. 
го ди не, сту па њем на сна гу но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Устав ни суд је 
оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на вр шио у од но су на од ред бе 
ва же ћег Уста ва, са гла сно чла ну 167. став 1. тач ка 1. Уста ва, ко јим је утвр-
ђе но да је Устав ни суд над ле жан да од лу чу је о са гла сно сти за ко на и дру-
гих оп штих ака та са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род-
ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма.

Та ко ђе, чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти 
пре да на сту па ња на сна гу овог за ко на окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

Од ред бом оспо ре ног чла на 83. За ко на о осно ва ма сво јин ско прав них 
од но са („Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Слу жбе ни лист СРЈ“, број 
29/96 и „Слу жбе ни гла сник РС“, број 115/05) про пи са но је да се стра ним 
др жа ва ма за по тре бе њи хо вих ди пло мат ских и кон зу лар них пред став ни-
шта ва, као и ор га ни за ци ја ма и спе ци ја ли зо ва ним аген ци ја ма Ор га ни за ци-
је ује ди ње них на ци ја мо гу, уз прет ход ну са гла сност са ве зног ор га на над ле-
жног за по сло ве прав де, про да ва ти згра де и ста но ви за слу жбе не по тре бе, 
као и гра ђе вин ска зе мљи шта у свр ху из град ње та квих згра да.
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Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да стран ци, у скла ду са ме ђу-
на род ним уго во ри ма, има ју у Ре пу бли ци Ср би ји сва пра ва за јем че на Уста-
вом и за ко ном, из у зев пра ва ко ја по Уста ву и за ко ну има ју са мо др жа вља-
ни Ре пу бли ке Ср би је (члан 17.); да еко ном ско уре ђе ње у Ре пу бли ци Ср би ји 
по чи ва на тр жи шној при вре ди, отво ре ном и сло бод ном тр жи шту, сло бо ди 
пред у зет ни штва, са мо стал но сти при вред них су бје ка та и рав но прав но сти 
при ват не и дру гих об ли ка сво ји не (члан 82. став 1.); да сви има ју јед нак 
прав ни по ло жај на тр жи шту и да су стра на ли ца из јед на че на на тр жи шту 
са до ма ћим (члан 84. ст. 1. и 4.); да стра на фи зич ка и прав на ли ца мо гу сте-
ћи сво ји ну на не по крет но сти ма, у скла ду са за ко ном или ме ђу на род ним 
уго во ром (члан 85. став 1.); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, по-
ред оста лог, су ве ре ност, не за ви сност, те ри то ри јал ну це ло ви тост и без бед-
ност Ре пу бли ке Ср би је, њен ме ђу на род ни по ло жај и од но се са дру гим др-
жа ва ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, као и сво јин ске и обли га ци о не 
од но се и за шти ту свих об ли ка сво ји не и дру ге од но се од ин те ре са за Ре пу-
бли ку Ср би ју, у скла ду са Уста вом (члан 97. тач. 1, 7. и 17.).

Из на ве де ног про из ла зи да је од ред бом чла на 85. став 1. Уста ва утвр-
ђен прав ни по ло жај стра них прав них и фи зич ких ли ца као су бје ка та 
ко ји мо гу сте ћи пра во сво ји не на не по крет но сти ма, с тим што се сти ца ње 
пра ва сво ји не уре ђу је за ко ном, од но сно ме ђу на род ним уго во ром. Сто га, 
по оце ни Су да, оспо ре на од ред ба чла на 83. За ко на о осно ва ма сво јин ско-
прав них од но са ни је не са гла сна са на че лом Уста ва о по ло жа ју стра на ца 
из чла на 17, као ни са основ ним на че ли ма еко ном ског уре ђе ња у Ре пу-
бли ци Ср би ји из чла на 82. став 1, Уста вом за јем че ним јед на ким прав ним 
по ло жа јем стра них ли ца са до ма ћим на тр жи шту из чла на 84. и утвр ђе-
ним сво јин ским пра ви ма стра них фи зич ких и прав них ли ца из чла на 85. 
став 1. Уста ва. Та ко ђе, Суд је утвр дио да од ред бе чла на 97. тач. 1), 7) и 17) 
Уста ва да ју из ри чи то овла шће ње за ко но дав цу да уре ђу је и обез бе ђу је, 
по ред оста лог, ме ђу на род ни по ло жај Ре пу бли ке Ср би је и од но се са дру-
гим др жа ва ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, сво јин ске и обли га ци о-
не од но се и за шти ту свих об ли ка сво ји не и дру ге од но се од ин те ре са за 
Ре пу бли ку Ср би ју. У од но су на тер ми но ло шку не ус кла ђе ност оспо ре не 
од ред бе за ко на, ко ја утвр ђу је над ле жност са ве зног ор га на за да ва ње про-
пи са не са гла сно сти, по оце ни Су да, ова окол ност ни је од зна ча ја за оце ну 
устав но сти оспо ре не од ред бе чла на 83. За ко на, јер се За кон о осно ва ма 
сво јин ско прав них од но са, на осно ву од ред бе чла на 64. став 2. Устав не по-
ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра, при ме њу је као ре пу блич ки 
за кон, а на осно ву Од лу ке о оба ве за ма др жав них ор га на Ре пу бли ке Ср би-
је у оства ри ва њу над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је као след бе ни ка др жав не 
за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра („Слу жбе ни гла сник РС“, број 48/06), над-
ле жност са ве зног Ми ни стар ства прав де је пре шла на Ре пу бли ку Ср би ју.

Има ју ћи у ви ду на ве де но Устав ни суд је утвр дио да ни су осно ва ни на-
во ди ини ци ја то ра ко ји ма се оспо ра ва устав ност од ред бе чла на 83. За ко на, 
те ини ци ја ти ву ни је при хва тио, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на 
о Устав ном су ду.
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У од но су на оспо ра ва ње од ред бе чла на 15. став 4. За ко на, Суд је из са-
др жи не под не те ини ци ја ти ве утвр дио да се од Устав ног су да тра жи оце на 
це лис ход но сти оспо ре не од ред бе и ње но ускла ђи ва ње са од ред бом ста ва 2. 
истог чла на За ко на. Сто га је, по ла зе ћи од сво је над ле жно сти из чла на 167. 
став 1. тач ка 1) Уста ва, ини ци ја ти ву од ба цио, са гла сно чла ну 36. став 1. тач ка 
1) За ко на о Устав ном су ду, јер о под не том зах те ву ни је над ле жан да од лу чу је.

По во дом од ред бе чла на 78. За ко на, чи ја се устав ност та ко ђе оспо-
ра ва под не том ини ци ја ти вом, Устав ни суд је утвр дио да ини ци ја ти ва у 
овом де лу не са др жи по дат ке нео п ход не за во ђе ње по ступ ка про пи са не 
од ред бом чла на 51. став 1. За ко на о Устав ном су ду, па је до пи сом од 31. 
де цем бра 2008. го ди не по звао ини ци ја то ра да пред став ку уре ди и на ве де 
од ред бе Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не у од но су на ко је тра жи 
оце ну устав но сти од ред бе чла на 78. на ве де ног за ко на и раз ло ге на ко ји ма 
за сни ва зах тев за оце ну устав но сти оспо ре не од ред бе. С об зи ром на то да 
је под но си лац ини ци ја ти ве при мио до пис Су да 5. ја ну а ра 2009. го ди не и 
у оста вље ном ро ку ни је от кло нио не до стат ке ко ји оне мо гу ћа ва ју по сту-
па ње Су да, Устав ни суд је и у овом де лу од ба цио ини ци ја ти ву, са гла сно 
од ред би чла на 36. став 1. тач ка 3) За ко на о Устав ном су ду.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном 
су ду и чла на 82. став 1. тач. 1) и 4) и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног 
су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је ре шио као 
у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-74/2005 од 5. мар та 2009. го ди не

За кон о енер ге ти ци
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 84/04)

– члан 79. ст. 3. и 4. и 162. тач ка 1)

Оба ве зе вла сни ка и но си ла ца дру гих пра ва на не по крет но сти ма, 
као и вла сни ка, од но сно ко ри сни ка елек тро е нер гет ског објек та, да ре-
дов но укла ња ју др ве ће и дру го ра сти ње ко је угро жа ва рад енер гет ског 
објек та, про пи са не у јав ном ин те ре су, са гла сне су са Уста вом.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чла на 79. ст. 3. и 4. За ко на о енер ге ти ци („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 84/04).

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну са гла сно сти од ре да ба чла на 79. ст. 
3. и 4. За ко на на ве де ног у тач ки 1. са За ко ном о обли га ци о ним од но си ма.

3. Од ба цу је се зах тев за оце ну устав но сти при ме не од ред бе чла на 162. 
тач ка 1) За ко на на ве де ног у тач ки 1.
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О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не то је ви ше ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од-

ре да ба чла на 79. ст. 3. и 4. и чла на 162. тач ка 1) За ко на о енер ге ти ци („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 84/04). У од но су на од ред бе чла на 79. ст. 3. и 4. 
За ко на о енер ге ти ци, ини ци ја то ри сма тра ју да су оспо ре не од ред бе овог 
за ко на ко ји ма се оба ве зу ју вла сни ци и но си о ци дру гих пра ва на не по-
крет но сти ма да ре дов но укла ња ју др ве ће и дру го ра сти ње ко је угро жа ва 
рад енер гет ског објек та, од но сно да сно се тро шко ве њи хо вог укла ња ња, 
не пра вед не и про тив у став не. По ми шље њу ини ци ја то ра, вла сни ци не по-
крет но сти су на ве де ним од ред ба ма „ка жње ни да нео гра ни че но ра де у ко-
рист елек тро ди стри бу ци је на за шти ти елек тро е нер гет ског објек та“. Да ље 
се на во ди да пре ко зе мљи шта ини ци ја то ра (од ко јег је је дан део шум ско 
зе мљи ште) пре ла зе да ле ко во ди са сту бо ви ма но са чи ма, те да „елек тро ди-
стри бу ци ја“ на том де лу вр ши се чу ста ба ла, пра ве ћи ко ри дор, без ика кве 
на док на де. У до пу ни ини ци ја ти ве ис ти че се да су на ве де не од ред бе не-
у став не и „не за ко ни те“, јер су у су прот но сти са чл. 154. и 210. За ко на о 
обли га ци о ним од но си ма. У од но су на од ред бу чла на 162. тач ка 1) За ко на 
о енер ге ти ци, ко јом је про пи са на нов ча на ка зна ко јом ће се ка зни ти пред-
у зет ник, од но сно фи зич ко ли це за пре кр шај ако не омо гу ћи овла шће ним 
ли ци ма при ступ мер ним уре ђа ји ма, сход но чла ну 62. овог за ко на, под но-
си лац ини ци ја ти ве не на во ди ни устав не од ред бе са ко јим би оспо ре на 
од ред ба За ко на би ла не са гла сна, а ни раз ло ге из ко јих сма тра да је не у-
став на, већ на во ди да му је не за ко ни то на пла ће на ка зна за пре кр шај.

Од ред бом чла на 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за-
по че ти пре да на сту па ња на сна гу овог за ко на окон ча ти по од ред ба ма овог 
за ко на. Сто га је Устав ни суд до пи сом од 31. де цем бра 2008. го ди не за тра-
жио од под но си ла ца ини ци ја ти ва, на осно ву чла на 44. став 1. По слов ни ка 
о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), да се у 
ро ку од 15 да на од да на при је ма до пи са из ја сне о то ме да ли и да ље оста-
ју при под не тој ини ци ја ти ви, у ком слу ча ју је од њих зах те ва но да ини-
ци ја ти ву уре де и до пу не на во ђе њем од ре да ба Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 
2006. го ди не у од но су на ко је се зах те ва оце на устав но сти оспо ре них од-
ре да ба За ко на и раз ло га на ко ји ма се за сни ва зах тев за оце ну устав но сти. 
Под но си о ци ини ци ја ти ва су упо зо ре ни да ће Устав ни суд, у слу ча ју не по-
сту па ња по овом зах те ву, при ме ном од ред бе чла на 36. став 1. тач ка 4) За-
ко на о Устав ном су ду, од ба ци ти под не те ини ци ја ти ве.

По сту па ју ћи по на ло гу Су да, ини ци ја то ри на во де да су од ред бе чла на 
79. ст. 3. и 4. не у став не и не са гла сне са од ред бом чла на 58. став 1. Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не, ко јом се јем чи пра во на имо ви ну, као и 
са од ред бом чла на 154. став 1. За ко на о обли га ци о ним од но си ма. Ини ци-
ја тор ко ји је оспо рио од ред бу чла на 162. тач ка 1) За ко на о енер ге ти ци ни је 
по сту пио по на ло гу Устав ног су да, већ ис ти че чи ње ни це и окол но сти ко је 
се од но се на при ме ну за ко на и пла ће ну ка зну за пре кр шај.
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У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ним од-
ред ба ма чла на 79. За ко на о енер ге ти ци („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
84/04) про пи са но: да су вла сни ци и но си о ци дру гих пра ва на не по крет но-
сти ма ду жни да ре дов но укла ња ју др ве ће и дру го ра сти ње ко је угро жа ва 
рад енер гет ског објек та (став 3.); да је вла сник, од но сно ко ри сник енер гет-
ског објек та ду жан да о тро шку вла сни ка, од но сно но си о ца дру гих пра ва 
на не по крет но сти ма вр ши укла ња ње др ве ћа и дру гог ра сти ња ко је угро жа-
ва рад енер гет ског објек та ако њи хо во укла ња ње и по ред опо ме не не из вр-
ши вла сник, од но сно но си лац дру гих пра ва на не по крет но сти ма (став 4.).

Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је ва жио у вре ме под но-
ше ња пред мет не ини ци ја ти ве, пре стао је да ва жи 8. но вем бра 2006. го ди-
не сту па њем на сна гу но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Са гла сно од ред ба ма 
чла на 167. Уста ва, ко ји ма је утвр ђе на над ле жност Устав ног су да, Устав ни 
суд оце ну устав но сти за ко на и дру гих оп штих ака та вр ши у од но су на ва-
же ћи Устав.

Уста вом је утвр ђе но: да се јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих 
имо вин ских пра ва сте че них на осно ву за ко на (члан 58. став 1.); да је ко-
ри шће ње и рас по ла га ње по љо при вред ним зе мљи штем, шум ским зе мљи-
штем и град ским гра ђе вин ским зе мљи штем у при ват ној сво ји ни сло бод-
но и да се за ко ном мо гу огра ни чи ти об ли ци ко ри шће ња и рас по ла га ња, 
од но сно про пи са ти усло ви за ко ри шће ње и рас по ла га ње да би се от кло ни-
ла опа сност од на но ше ња ште те жи вот ној сре ди ни или да би се спре чи ла 
по вре да пра ва и на за ко ну за сно ва них ин те ре са дру гих ли ца (члан 88. ст. 
1. и 2.); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, по ред оста лог: прав ни 
по ло жај при вред них су бје ка та, си стем оба вља ња по је ди них при вред них и 
дру гих де лат но сти, сво јин ске и обли га ци о не од но се и за шти ту свих об-
ли ка сво ји не и дру ге од но се од ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју, у скла ду са 
Уста вом (члан 97. тач. 6, 7. и 17.).

Из на ве де них од ре да ба Уста ва про из ла зи да Устав јем чи мир но ужи-
ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них по за ко ну, али и до пу-
шта да ово пра во за ко ном мо же би ти огра ни че но, јер је од ред бом чла на 
88. став 2. Уста ва из ри чи то утвр ђе но да се за ко ном мо гу огра ни чи ти об-
ли ци ко ри шће ња и рас по ла га ња, од но сно про пи са ти усло ви за ко ри шће ње 
и рас по ла га ње по љо при вред ног, шум ског и град ског гра ђе вин ског зе мљи-
шта у при ват ној сво ји ни, уз од ре ђи ва ње свр хе овог огра ни че ња – да би се 
от кло ни ла опа сност од на но ше ња ште те жи вот ној сре ди ни или да би се 
спре чи ла по вре да пра ва и на за ко ну за сно ва них ин те ре са дру гих ли ца.

По оце ни Устав ног су да, за ко но дав ни ор ган је био овла шћен да, у уре-
ђи ва њу на ве де них од но са, на осно ву чла на 97. тач. 6, 7. и 17. Уста ва, у јав-
ном ин те ре су про пи ше оба ве зе вла сни ка и но си о ца пра ва на не по крет-
но сти ма, од но сно вла сни ка и ко ри сни ка елек тро е нер гет ског објек та, да 
ре дов но укла ња ју др ве ће и дру го ра сти ње ко је угро жа ва рад енер гет ског 
објек та на на чин ка ко је то уре ђе но оспо ре ним од ред ба ма чла на 79. став 
3. и 4. За ко на о енер ге ти ци. На и ме, не у кла ња ње др ве ћа и дру гог ра сти ња 
од стра не вла сни ка, од но сно дру гог но си о ца пра ва на не по крет но сти ма 
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или од стра не вла сни ка, од но сно ко ри сни ка енер гет ског објек та, ако укла-
ња ње и по ред упо зо ре ња не из вр ши вла сник, од но сно но си лац пра ва на 
не по крет но сти, мо же да угро зи рад енер гет ског објек та би ло та ко што ће 
на сту пи ти ште та по жи вот ну сре ди ну, би ло та ко што ће гра ђа ни и дру ги 
су бјек ти би ти оне мо гу ће ни у ко ри шће њу елек трич не енер ги је. Из на ве де-
них раз ло га, Суд је оце нио да оспо ре не од ред бе чла на 79. ст. 3. и 4. За ко на 
о енер ге ти ци ни су не са гла сне са Уста вом, па је, са гла сно од ред би чла на 
53. став 3. За ко на о Устав ном су ду ре шио као у тач ки 1. из ре ке.

По ла зе ћи од од ред бе чла на 167. тач ка 1. Уста ва ко јом је пред ви ђе но да 
Устав ни суд од лу чу је о са гла сно сти за ко на и дру гих оп штих ака та са Уста-
вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним 
ме ђу на род ним уго во ри ма, Устав ни суд ни је над ле жан да од лу чу је о са гла-
сно сти од ред бе чла на 79. став 3. са За ко ном о обли га ци о ним од но си ма, јер 
је у пи та њу оце на ме ђу соб не са гла сно сти два за ко на, а та ко ђе ни је над ле-
жан да оспо ре ну од ред бу ста ва 3. овог чла на из ме ни, па је, тач ком 2. из ре ке 
ини ци ја ти ву од ба цио у овом де лу, на осно ву од ред бе чла на 36. став 1. тач ка 1) 
За ко на о Устав ном су ду.

Устав ни суд је од ба цио ини ци ја ти ву и у од но су на од ред бу чла на 162. 
тач ка 1) За ко на о енер ге ти ци, јер се под не ти зах тев не од но си на оце ну 
устав но сти оспо ре не од ред бе, већ на оце ну при ме не за ко на (пла ћа ње ка-
зне за пре кр шај), што не спа да у над ле жност Устав ног су да утвр ђе ну од-
ред ба ма чла на 167. Уста ва. Сто га је Суд, на осно ву од ред бе чла на 36. став 
1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у тач ки 3. из ре ке.

На осно ву из ло же ног, Устав ни суд је, са гла сно од ред ба ма чла на 46. 
тач ка 5) За ко на о Устав ном су ду и чла на 82. став 1. тач ка 1. и чла на 84. По-
слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), 
ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-374/2004 од 12. мар та 2009. го ди не

За кон о по ли ци ји
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/05)

– чл. 111, 131, 137, 139, члан 147. став 3. и члан 168.

Оба ве за по ли циј ског слу жбе ни ка да по на ло гу над ре ђе ног слу жбе ног 
ли ца оба вља по сло ве и ду же од пу ног рад ног вре ме на, ако је то нео п ход-
но за успе шно и пра во вре ме но оба вља ње слу жбе ног по сла, про пи са на је 
са гла сно устав ном овла шће њу за ко но дав ног ор га на да утвр ди усло ве под 
ко ји ма се оба вља ју по сло ви у функ ци ји ста ра ња о без бед но сти гра ђа на, 
а оправ да ност и це лис ход ност кон крет них за кон ских ре ше ња из ла зи из 
окви ра над ле жно сти Устав ног су да од ре ђе не чла ном 167. Уста ва.

За ко но да вац је овла шћен да, уре ђу ју ћи пра во на рад, про пи ше у ко-
јим слу ча је ви ма и на ко ји на чин се стаж оси гу ра ња ра чу на у уве ћа ном 
тра ја њу, као и шта се сма тра оте жа ним усло ви ма ра да.
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Уре ђи ва њем усло ва под ко ји ма од ре ђе не ка те го ри је оси гу ра ни ка 
мо гу оства ри ти пра во на ста ро сну пен зи ју пре ис пу ње ња оп штих усло ва 
утвр ђе них За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, оспо ре ном 
од ред бом ни је по вре ђе но пра во на рад из чла на 60. Уста ва, ни ти је иста, 
по оце ни Устав ног су да, су прот на од ред ба ма Кон вен ци је Ме ђу на род не 
ор га ни за ци је ра да.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти од ре да ба чл. 131, 137. и 139. За ко на о по ли ци ји („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 101/05).

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ре да ба чл. 111. и 
168. За ко на из тач ке 1.

3. Од ба цу је се зах тев за оце њи ва ње устав но сти од ред бе чла на 147. 
став 3. За ко на из тач ке 1.

4. Од ба цу је се пред лог за оце ну са гла сно сти За ко на из тач ке 1. са За-
ко ном о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05 и 61/05) и За ко ном о пен-
зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 34/03, 
64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06 и 5/09).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не ти су пред лог и ини ци ја ти ве за оце ну устав но-

сти од ре да ба чл. 111, 131, 137, 139, чла на 147. став 3. и чла на 168. За ко на 
о по ли ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/05). У пред ло гу и ини ци-
ја ти ва ма на во ди се да се од ред бе чла на 168. у ве зи са чла ном 111. За ко-
на, ко ји ма је про пи са на мо гућ ност да по ли циј ском слу жбе ни ку пре ста не 
рад ни од нос уко ли ко у то ку ње го вог ра да на ста ну без бед но сне смет ње 
за из вр ша ва ње за да та ка у по ли ци ји, у прак си по гре шно ту ма че што има 
за по сле ди цу кр ше ње основ них људ ских пра ва га ран то ва них Уста вом. 
Устав ност од ре да ба чла на 131. За ко на, ко ји ма је утвр ђе на оба ве за за по-
ли циј ског слу жбе ни ка да ра ди ду же од пу ног рад ног вре ме на ако то на ла-
же по тре ба слу жбе, оспо ре на је из раз ло га што, по ми шље њу под но си о ца, 
пре ма на ве де ној од ред би, ду жи на и уче ста лост ан га жо ва ња по ли циј ског 
слу жбе ни ка ду же од пу ног рад ног вре ме на за ви си ис кљу чи во од про це не 
над ре ђе ног по ли циј ског слу жбе ни ка. По ми шље њу под но си о ца ини ци ја-
ти ве, од ред ба чла на 137. За ко на, ко јом су утвр ђе на рад на ме ста на ко ји ма 
се стаж оси гу ра ни ка ра чу на у уве ћа ном тра ја њу, не са гла сна је са од ред ба-
ма За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, ко ји ма је пред ви ђе но 
да се оси гу ра ни ку ко ји ра ди на на ро чи то те шким, опа сним и по здра вље 
штет ним ме сти ма, од но сно на по сло ви ма ко је не мо же успе шно да оба вља 
по сле на вр ше них од ре ђе них го ди на жи во та, стаж оси гу ра ња у ефек тив-
ном тра ја њу ра чу на са уве ћа ним тра ја њем под усло ви ма утвр ђе ним за ко-
ном. Са гла сност на ве де не од ред бе са Уста вом оспо ре на је из раз ло га што 
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је оба вља ње по сло ва ду же од утвр ђе ног вре ме на и у не рад не да не пред-
ви ђе но као основ за ра чу на ње ста жа оси гу ра ња у уве ћа ном тра ја њу, али 
ни је про пи са но ко ли ко по ли циј ски слу жбе ник мо же би ти ан га жо ван пре-
ко вре ме но и у не рад не да не. Од ред бом чла на 139. За ко на, ко јом је про-
пи са на мо гућ ност пре стан ка рад ног од но са по ли циј ском слу жбе ни ку и 
пре ис пу ње ња оп штих усло ва за сти ца ње ста ро сне пен зи је, ако је ис пу нио 
по се бан услов у по гле ду го ди на жи во та, пред ви ђен про пи си ма о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, по ми шље њу под но си о ца ини ци ја ти ве, 
ус кра ће но је еле мен тар но устав но пра во на рад и пра во на ве ћу ста ро сну 
пен зи ју. Осим то га, под но си о ци ини ци ја ти ве сма тра ју да је оспо ре на за-
кон ска нор ма не до ре че на, бу ду ћи да јој не до ста је од ре ђе ње да за по сле-
ном мо же пре ста ти рад ни од нос на осно ву из ри чи тог пи сме ног зах те ва 
за по сле ног чи ме би се обез бе ди ла пу на прав на си гур ност за по сле них. У 
од но су на оспо ре ну од ред бу чла на 147. став 3. За ко на ука зу је се да ни је 
у скла ду са Уста вом ис кљу чи ва ње при ме не оп штих рад но прав них про пи-
са о уве ћа ној за ра ди и на кна ди за ра де за по сле ног и уре ђи ва ње на ве де них 
пи та ња овим за ко ном.

Оспо ре ним од ред ба ма За ко на о по ли ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 101/05) про пи са но је сле де ће: да по ли ци ја мо же о ли цу ко је же ли да 
за сну је рад ни од нос у Ми ни стар ству ра ди из вр ша ва ња за да та ка да при-
ку пља по дат ке уз пи сме ну са гла сност тог ли ца, као и по дат ке на осно ву 
ко јих утвр ђу је без бед но сне смет ње за из вр ша ва ње за да та ка у по ли ци ји, а 
да без бед но сна про ве ра об у хва та про ве ру по да та ка утвр ђе них про пи си-
ма о усло ви ма за до би ја ње ору жног ли ста, као и по дат ке ко је кан ди дат за 
за сни ва ње рад ног од но са да је у по ступ ку за сни ва ња рад ног од но са (члан 
111.); да је по ли циј ски слу жбе ник ду жан да по на ло гу над ре ђе ног по ли-
циј ског слу жбе ни ка по сло ве оба вља и ду же од пу ног рад ног вре ме на ако 
је то нео п ход но за успе шно и пра во вре ме но оба вља ње слу жбе ног по сла 
(члан 131.); да се по ли циј ском слу жбе ни ку, због оте жа них усло ва ра да, 
при ро де по сло ва и од го вор но сти за оба вља ње по сло ва, стаж оси гу ра ња 
ра чу на у уве ћа ном тра ја њу та ко да се сва ких 12 ме се ци ефек тив но про ве-
де них у оба вља њу по сло ва по ли циј ских слу жбе ни ка ра чу на као 16 ме се ци 
ста жа оси гу ра ња, у скла ду са по себ ним за ко ном, при че му се оте жа ним 
усло ви ма ра да, у сми слу овог за ко на, сма тра ју: 1) по ве ћа на опа сност за 
жи вот и здра вље, 2) оба вља ње по сло ва ду же од утвр ђе ног рад ног вре ме-
на услед не пред ви ди вих за да та ка, 3) не ре дов ност у ра ду, од но сно рад у 
не пра вил ним вре мен ским ци клу си ма и сл., 4) рад за др жав не пра зни ке и 
у не рад не да не, 5) при прав ност (на рад ном или дру гом ме сту или у ста-
ну, пре ма на ло гу над ре ђе ног по ли циј ског слу жбе ни ка) и слич ни ви до ви 
ак тив ног и па сив ног де жур ства, с тим што се рад на ме ста по ли циј ских 
слу жбе ни ка на ко ји ма се стаж оси гу ра ни ка ра чу на у уве ћа ном тра ја њу 
утвр ђу ју ак том о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста 
у Ми ни стар ству и овим ак том мо гу се од ре ди ти и рад на ме ста дру гих за-
по сле них Ми ни стар ству на ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу на у уве ћа ном 
тра ја њу, у скла ду са по себ ним про пи си ма (члан 137.); да по ли циј ском 
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слу жбе ни ку мо же пре ста ти рад ни од нос и пре ис те ка оп штих усло ва за 
сти ца ње ста ро сне пен зи је, ако је ис пу нио по се бан услов у по гле ду го ди-
на жи во та пред ви ђе них про пи си ма о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу-
ра њу или на вр шио 20 го ди на пен зиј ског ста жа, од че га нај ма ње 10 го ди на 
ефек тив но про ве де них на рад ним ме сти ма на ко ји ма се стаж оси гу ра ни-
ка ра чу на са уве ћа ним тра ја њем, а у скла ду са про пи си ма о пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу ра њу (члан 139.); да по ли циј ском слу жбе ни ку, од но-
сно дру гом за по сле ном рад ни од нос пре ста је и ако то ком ње го вог ра да у 
Ми ни стар ству на ста ну без бед но сне смет ње из чла на 111. овог за ко на због 
ко јих са њим рад ни од нос не би ни био за сно ван да су у вре ме за сни ва ња 
по сто ја ле, а у слу ча ју без бед но сних смет њи из ста ва 1. овог чла на ре ше ње 
о пре стан ку рад ног од но са по ли циј ског слу жбе ни ка, од но сно дру гог за-
по сле ног до но си ми ни стар, на обра зло же ни пред лог ди рек то ра по ли ци је, 
од но сно функ ци о не ра у чи јој над ле жно сти је оба вља ње од ре ђе них по сло-
ва и за да та ка, при че му се уз пред лог при ла же и без бед но сна про ве ра из 
чла на 111. став 2. овог за ко на као са став ни део пред ло га, те да жал ба про-
тив ре ше ња о пре стан ку рад ног од но са ни је до пу ште на, али се мо же по-
кре ну ти управ ни спор (члан 168.).

Ка ко су пред лог и је дан број ини ци ја ти ва под не ти у вре ме ва же ња 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не и њи ма се тра жи оце на устав-
но сти оспо ре них од ре да ба За ко на у од но су на тај устав, а ко ји је пре стао 
да ва жи про гла ше њем Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 8. но вем бра 2006. го ди не, 
Суд је оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на из вр шио у од но су на 
Устав Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не, са гла сно од ред би чла на 167. став 
1. тач ка 1. Уста ва.

Пре ма чла ну 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре да на сту па ња 
на сна гу овог за ко на окон ча ће се по од ред ба ма овог за ко на.

Уста вом је утвр ђе но: да се људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом 
не по сред но при ме њу ју, те да се за ко ном мо же про пи са ти на чин оства ри ва ња 
ових пра ва са мо ако је то Уста вом из ри чи то пред ви ђе но или ако је то нео п-
ход но за оства ри ва ње по је ди ног пра ва због ње го ве при ро де, при че му за кон 
ни у ком слу ча ју не сме да ути че на су шти ну за јем че ног пра ва (члан 18. ст. 1. 
и 2.); да су сви јед на ки пред Уста вом и за ко ном, има ју јед на ку за кон ску за-
шти ту без дис кри ми на ци је, као и да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не-
по сред на или по сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по-
ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, 
по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и 
пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. ст. 1. до 3); да се јем чи пра-
во на рад у скла ду са за ко ном и пра во сва ко ме на по што ва ње до сто јан ства 
сво је лич но сти на ра ду, без бед не и здра ве усло ве ра да, по треб ну за шти ту на 
ра ду, огра ни че но рад но вре ме, днев ни и не дељ ни од мор, пра вич ну на кна ду 
за рад и на прав ну за шти ту за слу чај пре стан ка рад ног од но са (члан 60. ст. 1. 
и 4.); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је без бед ност гра ђа на Ре пу бли-
ке Ср би је и си стем у обла сти рад них од но са, за шти те на ра ду, за по шља ва ња, 
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со ци јал ног оси гу ра ња и дру гих об ли ка со ци јал не си гур но сти (члан 97. тач. 
4. и 8.); да сви за ко ни и дру ги оп шти ак ти до не ти у Ре пу бли ци Ср би ји мо ра-
ју би ти са гла сни са Уста вом (члан 194. став 3.).

Од ред ба чла на 131. За ко на, ко јом је про пи са на оба ве за за по ли циј ског 
слу жбе ни ка да по на ло гу над ре ђе ног по ли циј ског слу жбе ни ка оба вља по-
сло ве и ду же од пу ног рад ног вре ме на ако је то нео п ход но за успе шно и 
пра во вре ме но оба вља ње слу жбе ног по сла, по оце ни Су да, до не та је са гла-
сно устав ним овла шће њи ма за ко но дав ног ор га на из од ре да ба чла на 60. ст. 
1. и 4. и чла на 97. тач. 4 и 8. Уста ва да про пи ше усло ве под ко ји ма ће се 
оба вља ти ови спе ци фич ни по сло ви, ко ји су у функ ци ји обез бе ђи ва ња без-
бед но сти гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је. На во ди под но си о ца ини ци ја ти ве да 
се да ва њем овла шће ња над ре ђе ном по ли циј ском слу жбе ни ку да са мо стал-
но про це њу је по сто ја ње по тре бе да се од ре ђе ни по сло ви оба вља ју ду же 
од пу ног рад ног вре ме на, по оце ни Устав ног су да, сво де се на пи та ња 
оправ да но сти и це лис ход но сти оспо ре них за кон ских ре ше ња што из ла зи 
из окви ра над ле жно сти Су да од ре ђе не чла ном 167. Уста ва.

Оспо ре не од ред бе чла на 137. За ко на, ко ји ма су, из ме ђу оста лог, утвр-
ђе ни слу ча је ви у ко ји ма се по ли циј ском слу жбе ни ку стаж оси гу ра ња ра-
чу на са уве ћа ним тра ја њем, по оце ни Устав ног су да, са гла сна је устав ним 
овла шће њи ма за ко но дав ног ор га на да, уре ђу ју ћи пра во на рад, про пи ше у 
ко јим слу ча је ви ма и на ко ји на чин се стаж оси гу ра ња ра чу на у уве ћа ном 
тра ја њу, као и да про пи ше шта се сма тра оте жа ним усло ви ма ра да. По ред 
то га, с об зи ром на пи та ња ко ја се уре ђу ју оспо ре ном од ред бом За ко на, 
Суд је оце нио да на во ди ини ци ја ти ве ко ји се сво де на ду жи ну пре ко вре-
ме ног ра да, од но сно ра да у не рад не да не, ни су од зна ча ја за оце ну устав-
но сти оспо ре не од ред бе.

Има ју ћи у ви ду да Устав ни суд ни је на шао осно ва за по кре та ње по-
ступ ка по во дом ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти од ре да ба чл. 131. и 137. 
За ко на о по ли ци ји, ини ци ја ти ву ни је при хва тио, са гла сно од ред би чла на 
53. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

Устав ни суд, та ко ђе, ни је при хва тио ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти 
чла на 139. За ко на, ко јим су про пи са ни усло ви под ко ји ма по ли циј ском 
слу жбе ни ку мо же пре ста ти рад ни од нос и пре ис пу ње ња оп штих усло ва 
за сти ца ње ста ро сне пен зи је, из раз ло га што се, по оце ни Су да, оспо ре ном 
од ред бом За ко на не ус кра ћу је Уста вом га ран то ва но пра во на рад из чла на 
60. Уста ва, већ се уре ђу ју усло ви под ко ји ма од ре ђе не ка те го ри је оси гу-
ра ни ка мо гу оства ри ти пра во на ста ро сну пен зи ју пре ис пу ње ња оп штих 
усло ва утвр ђе них За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу. Ово 
по себ но из раз ло га што устав но јем ство пра ва на рад не ис кљу чу је мо гућ-
ност да рад ни од нос пре ста не под за ко ном про пи са ним усло ви ма. Оспо-
ре ном од ред бом се, та ко ђе, не вре ђа ни прин цип јед на ко сти гра ђа на из 
чла на 21. Уста ва, јер се оства ри ва ње пра ва утвр ђе них оспо ре ном од ред-
бом од но си под јед на ко на све за по сле не ко ји се на ђу у ис тој прав ној си ту-
а ци ји ко ју пред ви ђа на ве де на од ред ба За ко на. Осим то га, ова ко утвр ђе но 
пра во на пен зи ју про пи са но је као мо гућ ност, а не као оба ве за и мо же да 
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пред ста вља сво је вр сну по год ност за оне ка те го ри је оси гу ра ни ка ко ји су 
оба вља ли по сло ве под оте жа ним усло ви ма ра да.

Оце њу ју ћи оспо ре ну од ред бу чла на 139. За ко на у од но су на од ред-
бу чла на 4. Кон вен ци је Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да број 158 о пре-
стан ку рад ног од но са на ини ци ја ти ву по сло дав ца („Слу жбе ни лист СФРЈ 
– Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 4/84 и 7/91), Устав ни суд је на шао да оспо-
ре на од ред ба За ко на ни је су прот на од ред ба ма Кон вен ци је Ме ђу на род не 
ор га ни за ци је ра да, има ју ћи у ви ду да је пре ста нак рад ног од но са, пре ма 
Кон вен ци ји, усло вљен, по ред оста лог, опе ра тив ним по тре ба ма пред у зе ћа, 
уста но ве или слу жбе, о че му ауто ном но од лу чу је по сло да вац, у кон крет-
ном слу ча ју Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва.

Устав ни суд је, са гла сно од ред ба ма чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко-
на о Устав ном су ду, од ба цио ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти од ре да ба 
чл. 111. и 168. За ко на, ко ји ма је утвр ђен на чин про ве ре кан ди да та у по-
ступ ку за сни ва ња рад ног од но са, као и мо гућ ност пре стан ка рад ног од-
но са по ли циј ском слу жбе ни ку ако у то ку тра ја ња рад ног од но са на ста ну 
из ве сне без бед но сне смет ње, из раз ло га што се ини ци ја ти вом ука зу је на 
то да се оспо ре не за кон ске од ред бе „у прак си по гре шно ту ма че“, а Устав ни 
суд, пре ма чла ну 167. Уста ва, ни је над ле жан да од лу чу је о при ме ни за ко на.

О устав но сти од ред бе чла на 147. став 3. За ко на, ко јом је про пи са на 
мо гућ ност уве ћа ња ко е фи ци јен та за об ра чун пла та за по сле них у Ми ни-
стар ству по осно ву по себ них усло ва ра да, пре ко вре ме ног ра да и ра да у 
да не пра зни ка, Устав ни суд је већ од лу чи вао у пред ме ту IУ-16/2006 и на 
сед ни ци одр жа ној 21. сеп тем бра 2006. го ди не до нео Ре ше ње ко јим ни је 
при хва тио ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но-
сти оспо ре не од ред бе За ко на. При том је Суд из ра зио став да ни је не са-
гла сно са Уста вом да се за ко ном утвр ди пра во на уве ћа ње пла те по осно ву 
спе ци фич них и по себ них усло ва ра да јед не ка те го ри је за по сле них у др-
жав ним ор га ни ма, као и на чин утвр ђи ва ња и ви си на уве ћа ња за ра де по 
тим осно ва ма. Има ју ћи у ви ду да се у кон крет ном слу ча ју ра ди о зах те ву 
за оце њи ва ње устав но сти од ред бе За ко на о ко јем је Устав ни суд већ од-
лу чи вао, а из но вих на во да, раз ло га и под не тих до ка за не про из ла зи да 
има осно ва за по нов но од лу чи ва ње, Устав ни суд је из на ве де них раз ло га 
од ба цио ини ци ја ти ву са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на о 
Устав ном су ду.

Устав ни суд је, та ко ђе, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 1) 
За ко на о Устав ном су ду од ба цио пред лог за оце ну са гла сно сти од ре да-
ба оспо ре ног За ко на са од ред ба ма За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 24/05 и 61/05) и За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра-
њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06 и 
5/09), јер пре ма чла ну 167. Уста ва ни је над ле жан за оце ну ме ђу соб не са-
гла сно сти оп штих ака та исте прав не сна ге.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач. 5) и 8) За ко на о Устав-
ном су ду и чла на 82. став 1. тач ка 1. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног 
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су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је до нео Ре ше-
ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-68/2006 од 12. мар та 2006. го ди не

За кон о по ре зи ма на имо ви ну
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04 и 61/07)

– чл. 5. и 6.

Де фи ни са ње осно ви це по ре за на имо ви ну код не по крет но сти и 
основ них и ко рек тив них еле ме на та за ње но од ре ђи ва ње у окви ру је 
Уста вом утвр ђе них овла шће ња за ко но дав ца. Ода бир еле ме на та, као и 
ме ра њи хо вог ути ца ја на од ре ђи ва ње ви си не по ре ске оба ве зе су пи та ња 
це лис ход но сти, за чи ју оце ну Устав ни суд ни је над ле жан, у сми слу од ре-
да ба чла на 167. Уста ва

Устав ни суд, до нео је 

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чл. 5. и 6. За ко на о по ре зи ма на имо ви ну („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04 и 61/07).

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та, од но-
сно рад њи пред у зе тих на осно ву од ре да ба чл. 5. и 6. За ко на из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ре да ба 

чл. 5. и 6. За ко на на ве де ног у из ре ци. Од Су да је за тра же но и до но ше ње 
ме ре об у ста ве из вр ше ња по је ди нач них ака та, од но сно рад њи до не тих на 
осно ву оспо ре них од ре да ба За ко на. Ини ци ја тор је оспо рио на ве де не од-
ред бе За ко на о по ре зи ма на имо ви ну са ста но ви шта од ре да ба чл. 1, 3, 18, 
19, 21, 36, 58, 82, 84, 86. и 91. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. У ини ци ја ти ви се 
ис ти че да се, пре ма оспо ре ним од ред ба ма За ко на, по рез на имо ви ну пла-
ћа на За ко ном про пи са ну вред ност имо ви не, а не на вред ност имо ви не 
ко ја се по сти же на тр жи шту, на осно ву ње не ствар не це не. Ини ци ја тор 
сма тра да се еко ном ска моћ по ре ских об ве зни ка мо же од ре ди ти је ди но 
тр жи шном це ном не по крет но сти ко ју об ве зни ци по се ду ју и да су са мо 
на тај из нос ду жни да пла ћа ју по рез. На во ди да се оспо ре ним од ред ба-
ма чла на 5. За ко на по ре ска осно ви ца де фи ни ше као тр жи шна вред ност 
не по крет но сти на дан 31. де цем бра го ди не ко ја прет хо ди го ди ни за ко-
ју се утвр ђу је и пла ћа по рез на имо ви ну (став 1.), као и од ре ђу је да ову 
тр жи шну вред ност утвр ђу је над ле жни по ре ски ор ган, уз огра ни че ње да 
се ви си на те тр жи шне вред но сти сва ке го ди не ума њу је за амор ти за ци ју 
од 1,5% при ме ном про пор ци о нал не ме то де, а нај ви ше до 70% (став 2.). 
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Пре ма на во ди ма ини ци ја то ра „ни је ја сно, ни ти је на ве де но у За ко ну због 
че га се осно ви ца ума њу је за 1,5% го ди шње, а нај ви ше до 70%“, с об зи ром 
на то да сва ки гра ђе вин ски обје кат има раз ли чи ти век тра ја ња, па би и 
амор ти за ци ја тре ба ло да бу де раз ли чи та. Ова квим про пи си ва њем, по ми-
шље њу ини ци ја то ра, по ре ски об ве зни ци се до во де у по ло жај да пла ћа ју 
по рез у од но су на „не ку за ми шље ну не по крет ност“ чи ји је век тра ја ња од-
ре ђен амор ти за ци о ном сто пом од 1,5% го ди шње. У ве зи са про пи си ва њем 
мак си мал ног ума ње ња вред но сти не по крет но сти по осно ву амор ти за ци-
је, до 70%, ини ци ја тор из ра жа ва ми шље ње да то не од ра жа ва увек пра во 
ста ње не по крет но сти, јер је тр жи шна вред ност раз ли чи та за раз ли чи те 
вр сте не по крет но сти, при че му на вред ност по себ но ути че вр ста ма те ри-
ја ла од ко га је из гра ђе на. Сто га сма тра да се ствар на вред ност не по крет-
но сти мо же утвр ди ти је ди но „из ла ском на ли це ме ста“, а не пу тем не ког 
за ми шље ног мо де ла и ма те ма тич ке фор му ле ко је се при ме њу ју на це ну 
ко ја је би ла 31. де цем бра прет ход не го ди не у од но су на го ди ну за ко ју се 
утвр ђу је по рез на имо ви ну. На осно ву из не тог, ини ци ја тор је ми шље ња 
да је про пи си ва ње оба ве зе пла ћа ња по ре за на За ко ном про пи са ну, а не 
на тр жи шну це ну не по крет но сти не у став но и по ре ске об ве зни ке до во ди у 
не рав но пра ван по ло жај.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

Устав ни суд је, на осно ву чла на 167. став 1. тач ка 1. Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је над ле жан да од лу чу је о са гла сно сти за ко на и дру гих оп штих ака та 
са ва же ћим Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва 
и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ним од-
ред ба ма чла на 5. За ко на о по ре зи ма на имо ви ну про пи са но: да је осно ви-
ца по ре за на имо ви ну код не по крет но сти, осим по љо при вред ног и шум-
ског зе мљи шта, где по ре ски об ве зник не во ди по слов не књи ге, тр жи шна 
вред ност не по крет но сти на дан 31. де цем бра го ди не ко ја прет хо ди го ди-
ни за ко ју се утвр ђу је и пла ћа по рез на имо ви ну, ако овим за ко ном ни је 
друк чи је уре ђе но (став 1.); да ви си ну тр жи шне вред но сти не по крет но сти 
утвр ђу је над ле жни по ре ски ор ган, с тим што се она сва ке го ди не ума њу-
је за амор ти за ци ју по сто пи од 1,5%, при ме ном про пор ци о нал не ме то де, 
а нај ви ше до 70%; да за не по крет ност из гра ђе ну, од но сно сте че ну у то ку 
го ди не за ко ју се утвр ђу је и пла ћа по рез на имо ви ну, осно ви ца по ре за је 
тр жи шна вред ност од го ва ра ју ће не по крет но сти на дан 31. де цем бра го-
ди не ко ја прет хо ди го ди ни за ко ју се утвр ђу је по рез на имо ви ну. Од ред ба-
ма чла на 6. За ко на про пи са но је да се тр жи шна вред ност не по крет но сти 
утвр ђу је при ме ном основ них и ко рек тив них еле ме на та; основ ни еле мен-
ти су: 1) ко ри сна по вр ши на и 2) про сеч на тр жи шна це на ква драт ног ме-
тра од го ва ра ју ћих не по крет но сти на те ри то ри ји оп шти не; ко рек тив ни 
еле мен ти су: 1) ло ка ци ја не по крет но сти, 2) ква ли тет не по крет но сти и 3) 
дру ги еле мен ти ко ји ути чу на тр жи шну вред ност не по крет но сти.
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Од ред ба ма Уста ва у од но су на ко је ини ци ја тор оспо ра ва од ред бе чл. 
5. и 6. За ко на о по ре зи ма на имо ви ну утвр ђе но је: да је Ре пу бли ка Ср би-
ја др жа ва срп ског на ро да и свих гра ђа на ко ји у њој жи ве, за сно ва на на 
вла да ви ни пра ва и со ци јал ној прав ди, на че ли ма гра ђан ске де мо кра ти је, 
људ ским и ма њин ским пра ви ма и сло бо да ма и при пад но сти европ ским 
прин ци пи ма и вред но сти ма (члан 1.); да је вла да ви на пра ва основ на прет-
по став ка Уста ва и по чи ва на нео ту ђи вим људ ским пра ви ма и да се оства-
ру је сло бод ним и не по сред ним из бо ри ма, устав ним јем стви ма људ ских и 
ма њин ских пра ва, по де лом вла сти, не за ви сном суд ском вла шћу и по ви-
но ва њем вла сти Уста ву и за ко ну (члан 3.).

Члан 18. Уста ва утвр ђу је: да се људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на 
Уста вом не по сред но при ме њу ју (став 1.); да се Уста вом јем че и, као та ква, 
не по сред но при ме њу ју људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на оп ште при хва-
ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго-
во ри ма и за ко ни ма; те да се За ко ном мо же про пи са ти на чин оства ри ва-
ња ових пра ва са мо ако је то Уста вом из ри чи то пред ви ђе но или ако је то 
нео п ход но за оства ре ње по је ди ног пра ва због ње го ве при ро де, при че му 
за кон ни у ком слу ча ју не сме да ути че на су шти ну за јем че ног пра ва (став 
2.); да се од ред бе о људ ским и ма њин ским пра ви ма ту ма че у ко рист уна-
пре ђе ња вред но сти де мо крат ског дру штва, са гла сно ва же ћим ме ђу на род-
ним стан дар ди ма људ ских и ма њин ских пра ва, као и прак си ме ђу на род-
них ин сти ту ци ја ко је над зи ру њи хо во спро во ђе ње (став 3.).

Од ред бом чла на 19. Уста ва од ре ђе но је да јем ства нео ту ђи вих људ-
ских и ма њин ских пра ва у Уста ву слу же очу ва њу људ ског до сто јан ства и 
оства ре њу пу не сло бо де и јед на ко сти сва ког по је дин ца у пра вед ном, отво-
ре ном и де мо крат ском дру штву, за сно ва ном на на че лу вла да ви не пра ва, а 
од ред ба ма чла на 21. Уста ва утвр ђе но је да су пред Уста вом и за ко ном сви 
јед на ки (став 1.); да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту, без дис-
кри ми на ци је (став 2.); да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на 
или по сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на-
ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по-
ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и 
пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та (став 3.).

Чла ном 36. Уста ва јем чи се јед на ка за шти та пра ва пред су до ви ма и дру-
гим др жав ним ор га ни ма има о ци ма јав них овла шће ња и ор га ни ма ауто ном не 
по кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (став 1.) и утвр ђу је да сва ко има 
пра во на жал бу или дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о 
ње го вом пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су (став 2.).

Од ред ба ма чла на 58. Уста ва јем чи се мир но ужи ва ње сво ји не и дру-
гих имо вин ских пра ва сте че них на осно ву за ко на (став 1.) и утвр ђу је да 
пра во сво ји не мо же би ти од у зе то или огра ни че но са мо у јав ном ин те ре су 
утвр ђе ном на осно ву за ко на, уз на кна ду ко ја не мо же би ти ни жа од тр жи-
шне (став 2.), да се за ко ном мо же огра ни чи ти на чин ко ри шће ња имо ви не 
(став 3.), те да је од у зи ма ње или огра ни че ње имо ви не ра ди на пла те по ре за 
и дру гих да жби на или ка зни до зво ље но са мо у скла ду са за ко ном (став 4.).
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Пре ма од ред ба ма чла на 82. Уста ва, еко ном ско уре ђе ње у Ре пу бли ци 
Ср би ји по чи ва на тр жи шној при вре ди, отво ре ном и сло бод ном тр жи шту, 
сло бо ди пред у зет ни штва, са мо стал но сти при вред них су бје ка та и рав но-
прав но сти при ват не и дру гих об ли ка сво ји не (став 1.), Ре пу бли ка Ср би ја 
је је дин стве но при вред но под руч је са је дин стве ним тр жи штем ро ба, ра да, 
ка пи та ла и услу га (став 2.), а ути цај тр жи шне при вре де на со ци јал ни и 
еко ном ски по ло жај за по сле них ускла ђу је се кроз со ци јал ни ди ја лог из ме-
ђу син ди ка та и по сло да ва ца (став 3.).

Чла ном 84. Уста ва утвр ђе но је: да сви има ју јед нак прав ни по ло жај 
на тр жи шту (став 1.); да су за бра ње ни ак ти ко ји ма се, су прот но за ко ну, 
огра ни ча ва сло бод на кон ку рен ци ја, ства ра њем или зло у по тре бом мо но-
пол ског или до ми нант ног по ло жа ја (став 2.); да пра ва сте че на ула га њем 
ка пи та ла на осно ву за ко на, не мо гу за ко ном би ти ума ње на (став 3.); да су 
стра на ли ца из јед на че на на тр жи шту са до ма ћим (став 4.). 

Од ред бом чла на 86. став 1. Уста ва јем че се при ват на, за дру жна и јав на 
сво ји на и утвр ђу је се да је јав на сво ји на – др жав на сво ји на, сво ји на ауто-
ном не по кра ји не и сво ји на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, као и да сви об-
ли ци сво ји не има ју јед на ку прав ну за шти ту.

Пре ма чла ну 91. Уста ва сред ства из ко јих се фи нан си ра ју над ле жно-
сти Ре пу бли ке Ср би је, ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве обез бе ђу ју се из по ре за и дру гих при хо да утвр ђе них за ко ном (став 
1.), а оба ве за пла ћа ња по ре за и дру гих да жби на је оп шта и за сни ва се на 
еко ном ској мо ћи об ве зни ка (став 2.).

У по гле ду оспо ра ва ња устав но сти од ре да ба чл. 5. и 6. За ко на о по ре-
зи ма на имо ви ну, са ста но ви шта устав них ре ше ња ко ја ини ци ја тор на во-
ди, Суд је оце нио да ни су на ве де ни раз ло зи и об ја шње ња у че му би се са-
сто ја ла евен ту ал на по вре да устав но сти оспо ре них за кон ских од ре да ба.

По оце ни Су да, за оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на ме-
ро дав не су од ред ба чла на 97. Уста ва (на ко је се ини ци ја тор ни је по звао), 
ко је утвр ђу ју да Ре пу бли ка Ср би ја, у окви ру сво је над ле жно сти, уре ђу је и 
обез бе ђу је, по ред оста лог, по ре ски си стем (тач ка 6.), као и фи нан си ра ње 
оства ри ва ња пра ва и ду жно сти Ре пу бли ке утвр ђе них Уста вом и за ко ном 
(тач ка 15.).

Из од ре да ба Уста ва, пре ма оце ни Су да, про из ла зи да је оба ве за пла-
ћа ња по ре за кон сти ту и са на као устав на оба ве за и да је оп штег ка рак те ра, 
што зна чи да је сва ко ду жан да пла ћа по ре зе утвр ђе не за ко ном. Та ко ђе, 
Устав утвр ђу је прин цип да се оба ве за пла ћа ња по ре за за сни ва на еко ном-
ској мо ћи об ве зни ка, али бли же не де фи ни ше на чин, ни ти од ре ђу је кри-
те ри ју ме за од ре ђи ва ње ни воа еко ном ске мо ћи об ве зни ка, већ уре ђи ва ње 
тих пи та ња у це ли ни пре пу шта за ко но дав цу. На осно ву и у окви ру устав-
них овла шће ња, За ко ном о по ре зи ма на имо ви ну уре ђе ни су сви бит ни 
сег мен ти ове вр сте по ре за (пред мет опо ре зи ва ња, по ре ски об ве зник, по-
ре ска осно ви ца, на ста нак по ре ске оба ве зе, по ре ске сто пе, ро ко ви пла ћа-
ња, до но ше ње ре ше ња о утвр ђи ва њу оба ве зе, акон та тив но пла ћа ње и др.). 
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Пре ма оце ни Су да, у до ме ну је за ко но дав не по ли ти ке у обла сти по ре ског 
си сте ма пи та ње на ко ји ће се на чин уре ди ти еле мен ти ове вр сте по ре за. 
Ка ко ви си на по ре ске оба ве зе за ви си од два еле мен та – по ре ске сто пе и 
по ре ске осно ви це на ко ју се по ре ска сто па при ме њу је – бит но је да су оба 
ова еле мен та уре ђе на за ко ном, што зна чи да је по ре ска осно ви ца од ре ђе-
на не по сред но за ко ном или да је од ре ди ва на осно ву за ко ном про пи са них 
кри те ри ју ма. Оспо ре ним од ред ба ма чл. 5. и 6. За ко на о по ре зи ма на имо-
ви ну де фи ни са на је осно ви ца по ре за на имо ви ну као тр жи шна вред ност 
не по крет но сти на дан 31. де цем бра го ди не ко ја прет хо ди го ди ни за ко ју се 
утвр ђу је по рез, а ова осно ви ца се ума њу је, у су шти ни при ме ном кри те ри-
ју ма ста ро сти објек та, на осно ву уна пред про пи са не за кон ске ме то до ло ги-
је ума ње ња, и то 1,5% за сва ку го ди ну, при ме ном про пор ци о нал не ме то де, 
а нај ви ше до 70%. Са устав но прав ног ста но ви шта, по оце ни Су да, ова кво 
про пи си ва ње не би се мо гло до во ди ти у сум њу, бу ду ћи да су на ве де на пи-
та ња уре ђе на за ко ном, а Устав не по ста вља огра ни че ња за ко но дав цу у 
по гле ду њи хо вог уре ђи ва ња. Сто га Суд сма тра да се оспо ре ним од ред ба-
ма За ко на не ме ња ју устав на ре ше ња, ни ти ди ра у су шти ну Устав ном за-
јем че них пра ва и сло бо да. По што тр жи шну вред ност не по крет но сти ни је 
мо гу ће уна пред од ре ди ти на ег зак тан на чин за све вр сте не по крет но сти, 
већ је то, по пра ви лу, са мо од ре ди ва, од но сно про мен љи ва ве ли чи на ко-
ја се код сва ког кон крет ног слу ча ја ин ди ви ду а ли зу је при ме ном За ко ном 
про пи са них кри те ри ју ма, по ми шље њу Су да, оспо ре ним од ред ба ма чла на 
6. За ко на пре ци зно су де фи ни са ни еле мен ти (основ ни и ко рек тив ни) чи-
јом при ме ном се од ре ђу је тр жи шна вред ност не по крет но сти као по ре ска 
осно ви ца. Сва ки про пи са ни еле ме нат, по сма тран по је ди нач но, не обез бе-
ђу је ре ал ну про це ну тр жи шне вред но сти не по крет но сти, али се њи хо вом 
ком би на ци јом и сте пе ном ути ца ја на ви си ну по ре ске оба ве зе обез бе ђу је 
да у сва ком кон крет ном слу ча ју тр жи шна вред ност не по крет но сти бу де 
што ре ал ни је утвр ђе на. Ода бир еле ме на та, као и ме ра њи хо вог ути ца ја 
на од ре ђи ва ње ви си не по ре ске оба ве зе су пи та ња це лис ход но сти, за чи-
ју оце ну Устав ни суд ни је над ле жан, у сми слу од ре да ба чла на 167. Уста ва. 
Пре ма оце ни Су да, оспо ре ним од ред ба ма За ко на не по вре ђу је се устав но 
на че ло јед на ко сти гра ђа на пред за ко ном, има ју ћи у ви ду да се ове од ред-
бе, под јед на ким и За ко ном утвр ђе ним усло ви ма, од но се на све су бјек те 
(тј. прав на и фи зич ка ли ца ко ја су има о ци пра ва на не по крет но сти), ко ји 
се на ђу у иден тич ним прав ним си ту а ци ја ма про пи са ним оспо ре ним од-
ред ба ма За ко на.

Има ју ћи у ви ду из не то, Суд је оце нио да на во ди ини ци ја то ра ни-
су осно ва ни и да не ма по вре де Устав ном за јем че ног пра ва на имо ви ну и 
дру гих пра ва на ко ја ука зу је ини ци ја тор, ни ти се устав не од ред бе на чи ју 
по вре ду ука зу је ини ци ја тор мо гу до ве сти у прав ну и ло гич ку ве зу са са др-
жи ном оспо ре них од ре да ба За ко на, па ни је при хва тио под не ту ини ци ја-
ти ву, са гла сно од ред би чла на 57. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

С об зи ром на то да је до нео ко нач ну од лу ку, зах тев за об у ста ву из вр-
ше ња по је ди нач них ака та, од но сно рад њи пред у зе тих на осно ву оспо ре них 
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од ре да ба За ко на, Суд је од ба цио, са гла сно од ред би чла на 56. став 3. За ко на 
о Устав ном су ду.

На осно ву из не тог и од ре да ба чла на 46. тач. 3) и 5) За ко на о Устав ном 
су ду, Суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-238/2004 од 19. мар та 2009. го ди не

За кон о пла ни ра њу и из град њи
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 47/03 и 34/06)

– члан 137. став 6.

Од ре ђи ва њем по себ них усло ва за оба вља ње од ре ђе них вр ста по-
сло ва за ко но да вац не огра ни ча ва Уста вом за јем че но пра во на рад јер је 
рад но ме сто гра ђе вин ског ин спек то ра до ступ но сва ко ме, под усло ви ма 
ко ји су за ко ном про пи са ни, од но сно ко ји су за све јед на ки.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ред бе чла на 137. став 6. За ко на о пла ни ра њу и из град њи 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 47/03 и 34/06).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр-

ђи ва ње не у став но сти од ред бе чла на 137. став 6. За ко на о пла ни ра њу и из-
град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 47/03 и 34/06), у ко јој ини ци ја тор на-
во ди да про пи си ва ње по ло же ног струч ног ис пи та, као јед ног од усло ва за 
оба вља ње по сло ва гра ђе вин ског ин спек то ра, ни је у са гла сно сти са чла ном 
60. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ном од-
ред бом чла на 137. ста ва 6. За ко на о пла ни ра њу и из град њи, из ме ђу оста-
лог, про пи са но да по сло ве гра ђе вин ског ин спек то ра мо же да оба вља ди-
пло ми ра ни ин же њер гра ђе ви нар ства или ар хи тек ту ре, ко ји има нај ма ње 
три го ди не рад ног ис ку ства у стру ци и по ло жен струч ни ис пит и ко ји ис-
пу ња ва и дру ге усло ве про пи са не за ко ном.

Од ред бом чла на 60. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, у од но су на ко ју 
ини ци ја тор оспо ра ва од ред бу чла на 137. ста ва 6. За ко на о пла ни ра њу и 
из град њи, у окви ру за јем че ног пра ва на рад, утвр ђе но је да су сви ма, под 
јед на ким усло ви ма, до ступ на сва рад на ме ста.

Из на ве де не од ред бе Уста ва, по оце ни Устав ног су да, про из ла зи да 
за ко но да вац ни је Уста вом огра ни чен да уре ђу је усло ве за оба вља ње од-
ре ђе них вр ста по сло ва, као и да се про пи си ва њем усло ва не огра ни ча-
ва Уста вом за јем че но пра во на рад. Та ко ђе, Суд је оце нио да се За ко ном 
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про пи са ни усло ви за оба вља ње по сло ва гра ђе вин ског ин спек то ра под јед-
на ко од но се на сва ли ца ко ја се на ђу у ис тој прав ној си ту а ци ји, од но сно 
ко ја оба вља ју или кон ку ри шу за оба вља ње ових по сло ва, те је, у том сми-
слу, рад но ме сто гра ђе вин ског ин спек то ра до ступ но сва ко ме ко ис пу ња ва 
про пи са не усло ве.

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је рад но ме сто гра ђе вин ског ин спек то ра 
до ступ но сва ко ме, под усло ви ма ко ји су за ко ном про пи са ни, а ко ји су јед-
на ки за све, Устав ни суд је утвр дио да оспо ре на од ред ба чла на 137. став 6. 
За ко на ни је не са гла сна са Уста вом, те, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. 
За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), ини ци ја ти-
ву ни је при хва тио.

С об зи ром на из ло же но, Суд је, на основ ну од ред бе чла на 46. тач ка 5) 
За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-1/2008 од 19. мар та 2009. го ди не

За кон о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је
по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на

(„Слу жбе ни лист СРЈ“, број 36/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 80/04 и 101/05)

– члан 1, чл. 5. до 9. и члан 14. став 1.

Оспо ре ном од ред бом чла на 1. За ко на не уре ђу ју се од но си, већ се од-
ре ђу је круг пи та ња ко ја се уре ђу ју овим за ко ном, а на чин из вр ша ва ња 
оба ве зе Ре пу бли ке Ср би је по осно ву де ла пре не тог ду га Са ве зне Ре пу-
бли ке Ју го сла ви је уре ђен је са гла сно устав ном овла шће њу за ко но дав ца.

С об зи ром на то да је пре вре ме но ко ри шће ње об ве зни ца ста ре де-
ви зне штед ње за од ре ђе не на ме не и по сту па ње ба на ка по зах те ви ма 
вла сни ка об ве зни ца бли же уре ђе но под за кон ским про пи си ма, да ни је 
ис кљу че на мо гућ ност во ђе ња суд ског по ступ ка про тив ак та, од но сно 
рад ње бан ке ко ји ма се од би ја пре вре ме но ко ри шће ње об ве зни ца за од-
ре ђе не на ме не, као и да На род на бан ка Ср би је вр ши кон тро лу за ко ни-
то сти по сло ва ња ба на ка и дру гих фи нан сиј ских ор га ни за ци ја, оспо ре на 
од ред ба чла на 14. За ко на ни је не са гла сна са Уста вом.

Устав ни суд, на осно ву чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да оце њу-
је устав ност оп штег ак та из раз ло га што од ре ђе ни од но си ни су уре ђе ни 
тим ак том (тзв. „прав не пра зни не“).

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чла на 1, чл. 5. до 9. и чла на 14. став 1. За ко на о 
ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по осно ву де ви зне 
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штед ње гра ђа на („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 36/02 и „Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 80/04 и 101/05).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не те су ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за оце-

ну устав но сти од ре да ба За ко на о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу-
бли ке Ју го сла ви је по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на на ве де них у из ре ци.

Ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти од ред бе чла на 1. оспо ре ног За ко на 
Устав ни суд је 7. апри ла 2004. го ди не до ста вио На род ној скуп шти ни на 
ми шље ње, ко је у оста вље ном ро ку, ни ти ка сни је, ни је до би је но.

Устав ни суд је ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти од ре да ба чл. 5. до 9. 
оспо ре ног За ко на из пред ме та IУ-224/04, на осно ву чла на 42. став 2. По-
слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), 
спо јио са овим пред ме том ра ди да љег во ђе ња је дин стве ног по ступ ка.

За кон о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по 
осно ву де ви зне штед ње гра ђа на до нет је као за кон Са ве зне Ре пу бли ке Ју-
го сла ви је и од да на сту па ња на сна гу Устав не по ве ље др жав не за јед ни це 
Ср би ја и Цр на Го ра („Слу жбе ни лист СЦГ“, број 1/03), на осно ву од ред бе 
чла на 64. став 2. Устав не по ве ље и чла на 20. За ко на за спро во ђе ње Устав-
не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра („Слу жбе ни лист СЦГ“, 
број 1/03), на ста вио је да се при ме њу је као ре пу блич ки за кон, у де лу у ко-
ме је дуг Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по осно ву де ви зне штед ње гра-
ђа на утвр ђен као дуг Ре пу бли ке Ср би је. Устав ни суд је кон ста то вао да је 
Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, у од но су на ко ји се вр ши ла оце-
на устав но сти ра ни је до не тих са ве зних за ко на ко ји су на осно ву чла на 
64. став 2. Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра на ста-
ви ли да се при ме њу ју као ре пу блич ки про пи си, пре стао да ва жи да ном 
сту па ња на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не. Сто га је оце на 
устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на из вр ше на у од но су на Устав ко ји 
је на сна зи, на осно ву од ре да ба чла на 167. Уста ва.

Од ред бом чла на 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом 
за по че ти пре да на сту па ња на сна гу овог за ко на окон ча ти по од ред ба ма 
овог за ко на.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да се људ ска и ма њин ска пра-
ва за јем че на Уста вом не по сред но при ме њу ју и да се Уста вом јем че и као 
та ква при ме њу ју људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на оп ште при хва ће ним 
пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма и 
за ко ни ма (члан 18. ст. 1. и 2.); да сва ко има пра во да не за ви сан, не при-
стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав-
но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум-
ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив 
ње га (члан 32. став 1.); да се јем чи јед на ка за шти та пра ва пред су до ви ма 
и дру гим др жав ним ор га ни ма има о ци ма јав них овла шће ња и ор га ни ма 
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ауто ном не по кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и да сва ко има пра-
во на жал бу или дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је 
о ње го вом пра ву, оба ве зи или на за ко ном за сно ва ном ин те ре су (члан 36.); 
да се јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них 
на осно ву за ко на и да пра во сво ји не мо же би ти од у зе то или огра ни че но 
са мо у јав ном ин те ре су утвр ђе ном на осно ву за ко на, уз на кна ду ко ја не мо-
же би ти ни жа од тр жи шне (члан 58. ст. 1. и 2.); да Ре пу бли ка Ср би ја, ауто-
ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо гу да се за ду жу ју и да 
се усло ви и по сту пак за ду жи ва ња уре ђу ју за ко ном (члан 93.); да Ре пу бли ка 
Ср би ја, по ред оста лог, уре ђу је и обез бе ђу је оства ри ва ње и за шти ту сло-
бо да и пра ва гра ђа на, устав ност и за ко ни тост, по сту пак пред су до ви ма и 
дру гим др жав ним ор га ни ма, мо не тар ни, бан кар ски, де ви зни и ца рин ски 
си стем, сво јин ске и обли га ци о не од но се и за шти ту свих об ли ка сво ји не, 
дру ге еко ном ске од но се од оп штег ин те ре са и дру ге од но се од ин те ре са за 
Ре пу бли ку Ср би ју, у скла ду са Уста вом (члан 97. тач. 2, 6, 7, 8. и 17.).

Од ред ба чла на 1. За ко на о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли-
ке Ју го сла ви је по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на оспо ре на је из раз ло га 
што је де ви зни улог под но си о ца ини ци ја ти ве пре тво рен у јав ни дуг др жа-
ве, иако за „ак ти ви ра ње јем ства“, ка ко сма тра под но си лац, ни је по сто јао 
прав ни основ, јер бан ка са ко јом је за кљу чио уго вор о де ви зној штед њи 
ни је пре ста ја ла са ра дом. Под но си лац ини ци ја ти ве ни је на вео од ред бе 
Уста ва са ко ји ма оспо ре ни члан, по ње го вом ми шље њу, ни је у са гла сно-
сти. Оспо ре ном од ред бом чла на 1. За ко на про пи са но је да се овим за ко-
ном уре ђу ју усло ви и на чин ре гу ли са ња оба ве за по осно ву де ви зне штед ње 
гра ђа на из чла на 2. За ко на о из ми ре њу оба ве за по осно ву де ви зне штед ње 
гра ђа на („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 59/98, 44/99 и 53/01), ко ја је, у скла ду 
са чла ном 4. тог за ко на, пре тво ре на у оро че ни де по зит код овла шће них 
ба на ка и по ста ла јав ни дуг Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је. Оце њу ју ћи 
осно ва ност на во да под но си о ца ини ци ја ти ве, Устав ни суд је утвр дио да 
је де ви зна штед ња гра ђа на по ло же на код овла шће них ба на ка пре тво ре-
на у јав ни дуг Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је ра ни јим За ко ном о из ми-
ре њу оба ве за по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на, да је тај за кон пре стао 
да ва жи да ном сту па ња на сна гу оспо ре ног За ко на о ре гу ли са њу јав ног 
ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на и 
да се у вре ме ва же ња ни је при ме њи вао као ре пу блич ки за кон. По ла зе ћи 
од на ве де ног и са др жи не чла на 1. За ко на ко ји се ини ци ја ти вом оспо ра ва, 
Устав ни суд је оце нио да оспо ре ном од ред бом За ко на ни је из вр ше но пре-
тва ра ње де ви зних уло га код овла шће них ба на ка у јав ни дуг др жа ве, ка ко 
то на во ди под но си лац ини ци ја ти ве, већ је од ре ђе на са др жи на од но са ко-
ји се уре ђу ју овим за ко ном, та ко што је про пи са но да се За ко ном уре ђу ју 
усло ви и на чин из ми ре ња оба ве за по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на код 
овла шће них ба на ка ко ја је ра ни јим за ко ном већ пре тво ре на у јав ни дуг 
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, а чи је је из вр ша ва ње оспо ре ним За ко ном 
утвр ђе но као оба ве за Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Цр не Го ре. Ка ко се 
оспо ре ном од ред бом За ко на, по оце ни Су да, не уре ђу ју од но си због ко јих 
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под но си лац ини ци ја ти ве до во ди у пи та ње са гла сност оспо ре не од ред бе 
За ко на са Уста вом, Устав ни суд, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на 
о Устав ном су ду, ни је при хва тио ини ци ја ти ву.

Под но си о ци ини ци ја ти ва ко ји су оспо ри ли од ред бе чл. 5. до 9. За ко на 
на во де да су де ви зну штед њу код ба на ка по ло жи ли у аме рич ким до ла ри-
ма и швај цар ским фран ци ма и да ове ва лу те и да ље по сто је као сред ство 
пла ћа ња. Сто га је пре тва ра ње де ви зне штед ње по ло же не у овим ва лу та ма 
у евро, про тив во ље ште ди ша, по њи хо вом ми шље њу, су прот но од ред ба-
ма Уста ва ко ји ма се јем чи пра во сво ји не, јер пра во сво ји не под ра зу ме ва и 
пра во да де ви зну штед њу др же у би ло ко јој од по сто је ћих ва лу та. Та ко ђе, 
из да ва њем об ве зни ца др жа ве по осно ву ду га за де ви зну штед њу по ни ште-
не су штед не књи жи це са овим уло зи ма, што је, по ми шље њу ини ци ја то-
ра, су прот но „ме ђу на род ним про пи си ма“. Оспо ре ним од ред ба ма За ко на, 
по ред оста лог, про пи са но је да ће ра ди ре гу ли са ња јав ног ду га Са ве зне 
Ре пу бли ке Ју го сла ви је, за део тог ду га ко ји је по стао оба ве за Ре пу бли ке 
Ср би је, Ре пу бли ка еми то ва ти об ве зни це ко је гла се на евро, да се оба ве зе 
пре ма де ви зним ште ди ша ма ре гу ли шу кон вер зи јом штед них уло га гра ђа-
на у об ве зни це, да се вред ност из вр ше не кон вер зи је штед них уло га гра ђа-
на у об ве зни це еви ден ти ра у штед ним књи жи ца ма и да де ви зна књи жи ца 
слу жи вла сни ку као до каз да је ње гов штед ни улог кон вер то ван у об ве-
зни це. У ве зи са оспо ра ва њем на ве де них од ре да ба За ко на, Устав ни суд је 
утвр дио да је де ви зна штед ња гра ђа на код овла шће них ба на ка пре тво ре на 
у јав ни дуг Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је За ко ном о из ми ре њу оба ве за 
по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 59/98, 44/99 
и 53/01) и да је тим за ко ном би ло про пи са но да на осно ву пре у зе тих оба-
ве за по осно ву де ви зне штед ње де по но ва не код овла шће них ба на ка Са-
ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја из да је об ве зни це ко је гла се на ДЕМ (члан 4. 
став 3.), као и да овла шће на бан ка об ве зни це пре да је де ви зном ште ди ши 
(члан 13. став 2.) на име из ми ре ња утвр ђе не оба ве зе Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је по осно ву де ви зне штед ње у скла ду са тим за ко ном. На ве де-
ни за кон пре стао је да ва жи да ном сту па ња на сна гу оспо ре ног За ко на и 
у вре ме ва же ња ни је се при ме њи вао као ре пу блич ки про пис. И оспо ре ни 
За кон до нет је као за кон Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, а у де лу ко јим 
је јав ни дуг Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је пре нет на Ре пу бли ку Ср би ју 
при ме њу је се као ре пу блич ки за кон од да на сту па ња на сна гу Устав не по-
ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра, од но сно од 4. фе бру а ра 2003. 
го ди не. Оспо ре ним За ко ном ра ни је утвр ђе ни дуг СРЈ у не мач ким мар-
ка ма из ра жен је у еври ма, јер је не мач ка мар ка у ме ђу вре ме ну пре ста ла 
да по сто ји као сред ство пла ћа ња. Та ко ђе, јав ни дуг Ре пу бли ке Ср би је, на 
осно ву оспо ре ног За ко на, на стао је пре но сом де ла јав ног ду га СРЈ ко ји је 
утвр ђен у еври ма, а ви си на оба ве зе Ре пу бли ке по осно ву тог ду га од ре-
ђе на је сра змер но ви си ни де ви зне штед ње гра ђа на чи је је пре би ва ли ште 
на ње ној те ри то ри ји. Из на ве де ног, по оце ни Су да, сле ди да је на осно ву 
ра ни јег и оспо ре ног За ко на ду жник по осно ву де ви зне штед ње де по но-
ва не код овла шће них ба на ка, уме сто пр во бит ног ду жни ка бан ке по ста ла 
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др жа ва, пр во Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја, а по том за део тог ду га и Ре-
пу бли ка Ср би ја, те да је по том осно ву и пре стао не по сре дан (уго вор ни) 
од нос бан ке и де ви зног ште ди ше. По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је 
оце нио да је оспо ре ним од ред ба ма чл. 5. до 9. За ко на ко ји ма је про пи са но 
да Ре пу бли ка Ср би ја за утвр ђе ни дуг у еври ма еми ту је об ве зни це и од ре-
ђен на чин кон вер зи је штед них уло га у об ве зни це, уре ђен на чин из вр ша ва-
ња оба ве зе по осно ву де ла пре не тог ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, 
ко ји је по стао оба ве за, од но сно дуг Ре пу бли ке Ср би је, са гла сно устав ном 
овла шће њу са др жа ном у од ред би чла на 93. став 2. Уста ва ко јим је утвр ђе-
но да се усло ви и по сту пак за ду жи ва ња Ре пу бли ке уре ђу ју за ко ном. Сто га 
је Устав ни суд оце нио да ни су осно ва не ини ци ја ти ве ко ји ма се оспо ра ва ју 
на ве де не од ред бе За ко на.

Од ред ба чла на 14. став 1. За ко на оспо ре на је из раз ло га што не пред-
ви ђа пра во жал бе кад бан ка од би је зах тев има о ца об ве зни це за пре вре-
ме ну ис пла ту де ви зне штед ње за по кри ва ње тро шко ва ле че ња у ино-
стран ству. Ова од ред ба За ко на, по ми шље њу под но си о ца ини ци ја ти ве, 
су прот на је од ред би чла на 22. Уста ва од 1990. го ди не. Оспо ре ном од ред-
бом За ко на про пи са но је да ини ци јал ни вла сник об ве зни це по осно ву 
ста ре де ви зне штед ње мо же те об ве зни це ко ри сти ти и пре ро ка до спе ћа, 
и то: за пла ћа ње тро шко ва ле че ња, за на бав ку ле ко ва, за пла ћа ње тро шко-
ва са хра не и у дру гим слу ча је ви ма – до из но са ствар них тро шко ва, под 
усло ви ма и до из но са ко је про пи шу ре пу блич ке вла де. Оце њу ју ћи осно-
ва ност на во да под но си о ца ини ци ја ти ве, Устав ни суд је утвр дио да је, на 
осно ву овла шће ња са др жа ног у оспо ре ној од ред би За ко на, Вла да до не-
ла Од лу ку о ко ри шће њу об ве зни ца Ре пу бли ке Ср би је по осно ву де ви-
зне штед ње гра ђа на пре ро ка до спе ћа ра ди пла ћа ња од ре ђе них тро шко ва 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 50/02 и 56/02) ко јим је уре ди ла усло ве ко ри-
шће ња об ве зни ца за ове на ме не и да је Пра вил ни ком о на чи ну по сту па-
ња ба на ка у по ступ ку ко ри шће ња об ве зни ца Ре пу бли ке Ср би је по осно ву 
де ви зне штед ње гра ђа на пре ро ка до спе ћа ра ди пла ћа ња од ре ђе них тро-
шко ва („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 60/02 и 6/03) уре ђен на чин по сту па ња 
бан ке по овим зах те ви ма. С об зи ром на то да је пре вре ме но ко ри шће ње 
об ве зни ца ста ре де ви зне штед ње за од ре ђе не на ме не и по сту па ње ба на ка 
по зах те ви ма вла сни ка об ве зни ца бли же уре ђе но на ве де ним про пи си ма, 
да се оспо ре ном од ред бом чла на 14. став 1. За ко на не ис кљу чу је мо гућ-
ност во ђе ња суд ског по ступ ка про тив ак та, од но сно рад ње бан ке ко ји ма 
се су прот но оспо ре ној од ред би За ко на и про пи си ма до не тим на осно ву 
ове од ред бе За ко на од би ја пре вре ме но ко ри шће ње об ве зни ца за те на ме-
не, Устав ни суд је оце нио да на во ди ини ци ја то ра ни су осно ва ни. Та ко ђе, 
има ју ћи у ви ду да, са гла сно од ред ба ма чла на 63. За ко на о На род ној бан ци 
Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/03, 55/04 и 85/05), На род на бан ка 
Ср би је вр ши кон тро лу за ко ни то сти по сло ва ња ба на ка и дру гих фи нан сиј-
ских ор га ни за ци ја, као и да се про тив по је ди нач них ака та На род не бан ке 
Ср би је (на чел но) мо же во ди ти управ ни спор, Устав ни суд је оце нио да је 
кон тро ла за ко ни то сти по сло ва ња ба на ка обез бе ђе на и у окви ру За ко ном 
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утвр ђе не над ле жно сти На род не бан ке Ср би је. По ла зе ћи од на ве де ног, 
као и да се устав ност оспо ре не од ред бе За ко на до во ди у пи та ње из раз-
ло га што „том од ред бом ни је пред ви ђе но пра во жал бе“, а да Устав ни суд, 
на осно ву чла на 167. Уста ва, оце њу је устав ност оп штег ак та са ста но ви шта 
по сто је ће са др жи не оспо ре не нор ме, од но сно да не оце њу је устав ност оп-
штег ак та из раз ло га што од ре ђе ни од но си ни су уре ђе ни тим ак том (тзв. 
прав не пра зни не), Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко-
на о Устав ном су ду, оце нио да не ма осно ва за при хва та ње ини ци ја ти ве.

По ла зе ћи од из ло же ног, а на осно ву од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на 
о Устав ном су ду, Устав ни суд је до нео ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-186/2003 од 16. апри ла 2009. го ди не

За кон о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 

85/05, 62/06, 61/07 и 20/09)
– члан 67.

Уредбa о је дин стве ној та ри фи по ко јој се на пла ћу ју на кна де за услу ге
ко је вр ши Упра ва за јав на пла ћа ња

(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 3/03, 28/03 и 89/03)
– чл. 1. и 3а

Пра вил ник о пла ћа њу по је ди них по ре за пре ко по ре ске бла гај не
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 61/03)

– члан 2.

За ко но дав ни ор ган је овла шћен да, уре ђу ју ћи и обез бе ђу ју ћи по ре-
ски си стем, уре ди и на чин на пла те про пи са них по ре за.

Оспо ре не од ред бе Уред бе и Пра вил ни ка за сни ва ју се на за ко ном 
утвр ђе ним по сло ви ма Упра ве за тре зор, за ко ном пред ви ђе ном овла шће-
њу Вла де да утвр ђу је ви си ну на кна де за услу ге из вр ше них јав них пла ћа-
ња и на за ко ном утвр ђе ном овла шће њу ми ни стра да про пи ше пла ћа ње 
по је ди них по ре за пре ко по ре ске бла гај не, а Вла да и ми ни стар су се при-
ли ком њи хо вог до но ше ња, по оце ни Устав ног су да, кре та ли у окви ру да-
тих за кон ских овла шће ња.

Пре ма од ред ба ма чла на 167. Уста ва, пи та ње при ме не оспо ре них ака-
та ни је у над ле жно сти Устав ног су да.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти од ред бе чла на 67. За ко на о по ре ском по ступ ку и по-
ре ској ад ми ни стра ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 
70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07 и 20/09), од ре да ба чл. 1. и 3а Уред бе 
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о је дин стве ној та ри фи по ко јој се на пла ћу ју на кна де за услу ге ко је вр ши 
Упра ва за јав на пла ћа ња („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 3/03, 28/03 и 89/03) 
и од ред бе чла на 2. Пра вил ни ка о пла ћа њу по је ди них по ре за пре ко по ре-
ске бла гај не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 61/03).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду је под не та ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ред бе 

чла на 67. За ко на о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05 и 85/05), од-
ре да ба чл 1. и 3а Уред бе о је дин стве ној та ри фи по ко јој се на пла ћу ју на кна-
де за услу ге ко је вр ши Упра ва за јав на пла ћа ња („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 3/03, 28/03 и 89/03) и од ред бе чла на 2. Пра вил ни ка о пла ћа њу по је ди-
них по ре за пре ко по ре ске бла гај не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 61/03). 
Под но си лац ини ци ја ти ве на во ди да је оспо ре ним ак ти ма уре ђе но на пла-
ћи ва ње на кна де за по сло ве плат ног про ме та од стра не Упра ве за тре зор, 
ко ја је у са ста ву Ми ни стар ства фи нан си ја и сма тра да на пла ћи ва ње ове 
на кна де, на на чин ка ко је ре гу ли са но оспо ре ним ак ти ма, ни је у скла ду са 
од ред ба ма чл. 21. и 91. Уста ва. Ука зу је да је су шти на ини ци ја ти ве у то ме 
што др жав ни ор ган за сво је услу ге на пла ћу је про ви зи ју од упла ти ла ца да-
жби на. Та ко ђе, ис ти че да по је ди не ка те го ри је гра ђа на за из вр ше ње сво јих 
оба ве за не пла ћа ју на кна ду, док дру ги гра ђа ни за сво је оба ве зе пла ћа ју на-
кна ду, чи ме се вр ши дис кри ми на ци ја гра ђа на пре ма вр сти оба ве зе, а члан 
21. Уста ва за бра њу је сва ку вр сту дис кри ми на ци је ко јом се по је ди ни гра-
ђа ни до во де у не јед нак по ло жај.

У од го во ру Ми ни стар ства фи нан си ја на во ди се сле де ће:
Чла ном 1. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о бу џет ском си сте-

му („Слу жбе ни гла сник РС“, број 66/05) осно ва на је Упра ва за тре зор као 
ор ган упра ве у са ста ву Ми ни стар ства фи нан си ја, као прав ни след бе ник 
Упра ве за јав на пла ћа ња и Ми ни стар ства фи нан си ја – Сек тор за тре зор. 
По сло ви ко ји су у де ло кру гу Упра ве за тре зор про пи са ни су чла ном 73. 
За ко на о бу џет ском си сте му. Од ред бом тач ке 7) под тач ка (9) чла на 73. За-
ко на про пи са но је да Упра ва за тре зор оба вља при јем го то вин ских упла та 
фи зич ких ли ца на име из ми ре ња оба ве за по осно ву јав них при хо да. Од-
ред бом чла на 73ж За ко на о бу џет ском си сте му про пи са но је да Упра ва за 
тре зор на пла ћу је на кна ду за услу ге из вр ше них јав них пла ћа ња, а да ви-
си ну на кна де за вр ше ње тих услу га утвр ђу је Вла да на пред лог ми ни стра. 
Чла ном 1. став 1. Уред бе о је дин стве ној та ри фи по ко јој се на пла ћу ју на-
кна де за услу ге ко је вр ши Упра ва за јав на пла ћа ња, про пи са но је да Упра-
ва за јав на пла ћа ња (са да Упра ва за тре зор) на пла ћу је на кна ду за услу ге 
плат ног про ме та пре ко под ра чу на кон со ли до ва ног ра чу на тре зо ра бу џе та 
Ре пу бли ке, бу џе та ло кал не вла сти и ор га ни за ци ја оба ве зног со ци јал ног 
оси гу ра ња, за дру ге фи нан сиј ске услу ге и оба вља ње дру гих по сло ва по 
по себ ним зах те ви ма ко ри сни ка бу џет ских сред ста ва, као и по зах те ви ма 
фи зич ких ли ца, по та ри фи ко ја је од штам па на уз ову уред бу и чи ни њен 
са став ни део. Прав ни основ за до но ше ње ове Уред бе је члан 73ж За ко на 
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о бу џет ском си сте му. Из све га на ве де ног про из ла зи, по ми шље њу да ва о ца 
од го во ра, да је ми ни стар фи нан си ја за ко ном овла шћен да пред ла же, Вла да 
да про пи су је, од но сно утвр ђу је ви си ну тих на кна да, а Упра ва за тре зор да 
на пла ћу је на кна ду за услу ге из вр ше них јав них пла ћа ња. Чла ном 3а Уред бе о 
је дин стве ној та ри фи, по ко јој се на пла ћу ју на кна де за услу ге ко је вр ши Упра-
ва за јав на пла ћа ња, про пи са но је да се на пла та на кна де по та риф ном бро ју 
5. Та ри фе не вр ши за упла те у го то вом (нов цу, че ко ви ма, кре дит ном кар ти-
цом и сл.), ко јим об ве зник-фи зич ко ли це, пре ко по ре ске бла гај не Упра ве за 
тре зор, из ми ру је оба ве зе из чла на 2. Пра вил ни ка о пла ћа њу по је ди них по ре-
за пре ко по ре ске бла гај не. Упра ва за тре зор не вр ши услу ге јав них пла ћа ња 
за све по ре ске об ве зни ке, већ са мо за фи зич ка ли ца и то за из ми ри ва ње са-
мо од ре ђе них по ре ских оба ве за на ве де них у чла ну 2. Пра вил ни ка о пла ћа њу 
по је ди них по ре за пре ко по ре ске бла гај не и то: 1) по рез на имо ви ну, 2) по рез 
на до хо дак гра ђа на на при ход од по љо при вре де и шу мар ства, 3) го ди шњи 
по рез на до хо дак гра ђа на, 4) по рез на про мет мо тор них во зи ла, 5) до при нос 
за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње по љо при вред ни ка.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

Чла ном 21. ст. 1. и 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је да су пред 
Уста вом и за ко ном сви јед на ки, као и да је за бра ње на сва ка дис кри ми на-
ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву 
ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро-
и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је-
зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та. Од ред бом чла на 
91. Уста ва утвр ђе но је да се сред ства из ко јих се фи нан си ра ју над ле жно сти 
Ре пу бли ке Ср би је, ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
обез бе ђу ју из по ре за и дру гих при хо да утвр ђе них за ко ном, као и да је оба-
ве за пла ћа ња по ре за и дру гих да жби на оп шта и да се за сни ва на еко ном-
ској мо ћи об ве зни ка. Од ред бом чла на 97. тач ка 6. Уста ва утвр ђе но је да Ре-
пу бли ка Ср би ја, из ме ђу оста лог, уре ђу је и обез бе ђу је по ре ски си стем.

Оспо ре ном од ред бом чла на 67. За ко на о по ре ском по ступ ку и по-
ре ској ад ми ни стра ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 
70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07 и 20/09), ко јом су уре ђе ни об ли ци 
ре дов не на пла те по ре за, про пи са но је: да се на пла та по ре за вр ши, по пра-
ви лу, пла ћа њем нов ча ног из но са о до спе ло сти по ре за на про пи са не уплат-
не ра чу не јав них при хо да, у ро ко ви ма про пи са ним за ко ном; да ми ни стар 
мо же про пи са ти пла ћа ње по је ди них по ре за пре ко по ре ске бла гај не; да се 
по рез мо же пла ти ти и ку по ви ном вред но сног па пи ра (так се не мар ке, до-
плат не по штан ске мар ке, фи скал не ак ци зне мар ки це и сл.) у слу ча је ви ма 
про пи са ним за ко ном; да се из у зет но од на ве де ног, по ре ска оба ве за мо же 
на ми ри ти пу тем ком пен за ци је, на на чин и под усло ви ма ко је, у скла ду са 
по ре ским за ко ном, бли же уре ђу је ми ни стар, као и кон вер зи јом по тра жи-
ва ња по осно ву по ре за у трај ни улог Ре пу бли ке у ка пи та лу по ре ског об ве-
зни ка, на на чин и под усло ви ма ко је про пи ше Вла да.
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Од ред бом чла на 1. Уред бе о је дин стве ној та ри фи по ко јој се на пла ћу-
ју на кна де за услу ге ко је вр ши Упра ва за јав на пла ћа ња („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 3/03, 28/03 и 89/03) про пи са но је: да Упра ва за јав на пла ћа ња 
на пла ћу је на кна ду за услу ге плат ног про ме та пре ко под ра чу на кон со ли-
до ва ног ра чу на тре зо ра бу џе та Ре пу бли ке, бу џе та ло кал не вла сти и ор га-
ни за ци ја оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња за дру ге фи нан сиј ске услу ге и 
оба вља ње дру гих по сло ва по по себ ним зах те ви ма ко ри сни ка бу џет ских 
сред ста ва, као и по зах те ви ма фи зич ких ли ца, по та ри фи ко ја чи ни са-
став ни део уред бе; да из но се на кна да за услу ге у ме ђу бан кар ским пла ћа-
њи ма ко је На род на бан ка Ју го сла ви је на пла ти од Упра ве, у скла ду са Од-
лу ком о је дин стве ној та ри фи по ко јој се на пла ћу ју на кна де за услу ге ко је 
вр ши На род на бан ка Ју го сла ви је („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 71/02 и 7/03), 
Упра ва на пла ћу је са ра чу на ди рект них и ин ди рект них ко ри сни ка бу џет-
ских сред ста ва ко ји ма је услу га из вр ше на.

Од ред бом чла на 3а Уред бе пред ви ђе но је да се не вр ши наплатa на-
кна де за упла те у го то вом (нов цу, че ко ви ма, кре дит ном кар ти цом и сл.), 
ко јим об ве зник-фи зич ко ли це, пре ко по ре ске бла гај не, из ми ру је оба ве зе 
из чла на 2. Пра вил ни ка о пла ћа њу по је ди них по ре за пре ко по ре ске бла-
гај не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 61/03).

Уред ба је до не та на осно ву чла на 73ж За ко на о бу џет ском си сте му 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 9/02 и 87/02), ко јим је би ло про пи са но да 
Упра ва за јав на пла ћа ња мо же пру жа ти дру ге фи нан сиј ске услу ге и оба-
вља ти дру ге по сло ве у скла ду са уго во ром, по осно ву ко јих сти че при ход, а 
ви си ну на кна де за вр ше ње тих услу га утвр ђу је Вла да, на пред лог ми ни стра. 
За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на о бу џет ском си сте му („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 66/05) уме сто Упра ве за јав на пла ћа ња осно ва на је Упра-
ва за тре зор, а на ве де на од ред ба чла на 73ж став 1. За ко на из ме ње на је, та ко 
да гла си: „Упра ва за тре зор на пла ћу је на кна ду за услу ге из вр ше них јав них 
пла ћа ња и мо же пру жа ти дру ге фи нан сиј ске услу ге и оба вља ти дру ге по-
сло ве у скла ду са уго во ром, по осно ву ко јих сти че при ход“. Од ред ба ста ва 
2. на ве де ног чла на За ко на, пре ма ко јој ви си ну на кна де за вр ше ње услу га из 
ста ва 1. овог чла на утвр ђу је Вла да, на пред лог ми ни стра, ни је ме ња на.

Пра вил ни ком о пла ћа њу по је ди них по ре за пре ко по ре ске бла гај не 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 61/03) уре ђе но је пла ћа ње по је ди них вр-
ста по ре за, пре ко по ре ске бла гај не Упра ве за јав на пла ћа ња, ка да је об-
ве зник фи зич ко ли це и ка да по рез пла ћа го то вин ски (у нов цу, че ко ви ма, 
кре дит ном кар ти цом и сл.). Оспо ре ним чла ном 2. Пра вил ни ка од ре ђе но 
је да на по ре ској бла гај ни Упра ве фи зич ко ли це мо же из ми ри ти оба ве зе 
по осно ву: по ре за на имо ви ну, по ре за на до хо дак гра ђа на на при ход од 
по љо при вре де и шу мар ства, го ди шњег по ре за на до хо дак гра ђа на, по ре за 
на про мет мо тор них во зи ла, до при но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра-
ње по љо при вред ни ка. На ве де ни Пра вил ник до нео је ми ни стар над ле жан 
за по сло ве фи нан си ја, на осно ву чла на 67. став 2. За ко на о по ре ском по-
ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји, пре ма ко ме ми ни стар мо же про пи са-
ти пла ћа ње по је ди них по ре за пре ко по ре ске бла гај не.



172 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

Из од ре да ба чла на 91. Уста ва про из ла зи да се по ре зи и дру ги при хо ди 
из ко јих се обез бе ђу ју сред ства за фи нан си ра ње над ле жно сти Ре пу бли ке, 
ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве утвр ђу ју за ко ном, 
да је оба ве за пла ћа ња по ре за утвр ђе на као устав на оба ве за и да је оп штег 
ка рак те ра, што зна чи да је сва ко ду жан да пла ћа по ре зе утвр ђе не за ко ном.

Ка ко Устав не уре ђу је пи та ња ко ја се ти чу на пла те по ре за, у над ле-
жно сти је за ко но дав ног ор га на да, уре ђу ју ћи и обез бе ђу ју ћи по ре ски си-
стем, у скла ду са чла ном 97. тач ка 6. Уста ва, уре ди и на чин на пла те про пи-
са них по ре за, што је и учи ње но оспо ре ном од ред бом чла на 67. За ко на о 
по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји.

С дру ге стра не, За ко ном про пи са ни об ли ци ре дов не на пла те по ре за 
јед на ко се од но се на све по ре ске об ве зни ке, те по оце ни Су да не ма осно ва 
за тврд њу да се оспо ре ном од ред бом чла на 67. За ко на на ру ша ва Уста вом 
утвр ђе на за бра на дис кри ми на ци је.

У од но су на оспо ре не од ред бе Уред бе и Пра вил ни ка, Устав ни суд је 
утвр дио да су од ред ба ма За ко на о бу џет ском си сте му утвр ђе ни по сло ви 
ко ји су у над ле жно сти Упра ве за тре зор, не ка да шње Упра ве за јав на пла-
ћа ња, а да је је дан од по сло ва Упра ве и при јем го то вин ских упла та фи-
зич ких ли ца на име из ми ре ња оба ве за по осно ву јав них при хо да. Од ред ба 
чла на 73ж овог за ко на са др жи из ри чи то овла шће ње Упра ве да на пла ћу је 
на кна ду за услу ге из вр ше них јав них пла ћа ња, као и овла шће ње Вла де да 
утвр ђу је ви си ну ове на кна де. Та ко ђе, на ве де ном од ред бом чла на 67. За-
ко на о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји да то је овла шће ње 
ми ни стру над ле жном за по сло ве фи нан си ја да мо же про пи са ти пла ћа ње 
по је ди них по ре за пре ко по ре ске бла гај не, као об лик ре дов не на пла те по-
ре за. Из на ве де ног про из ла зи да се оспо ре не од ред бе Уред бе и Пра вил ни-
ка за сни ва ју на за ко ном утвр ђе ним по сло ви ма Упра ве за тре зор, за ко ном 
пред ви ђе ном овла шће њу Вла де да утвр ђу је ви си ну на кна де за услу ге из-
вр ше них јав них пла ћа ња и на за ко ном утвр ђе ном овла шће њу ми ни стра 
да про пи ше пла ћа ње по је ди них по ре за пре ко по ре ске бла гај не, при че му 
је про пи си ва ње на ве де них за кон ских овла шће ња за сно ва но на устав ном 
пра ву и оба ве зи за ко но дав ног ор га на да уре ђу је и обез бе ђу је по ре ски си-
стем. Сто га је Устав ни суд оце нио да су Вла да и ми ни стар до не ли оспо-
ре не оп ште ак те у из вр ша ва њу За ко на о бу џет ском си сте му и За ко на о 
по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји, као и да су се при ли ком 
њи хо вог до но ше ња кре та ли у окви ру да тих за кон ских овла шће ња.

По оце ни Су да, ни су осно ва ни на во ди из ини ци ја ти ве да по је ди ни гра-
ђа ни за из вр ше ње сво јих оба ве за не пла ћа ју на кна ду, а дру ги је пла ћа ју, што 
до во ди до дис кри ми на ци је гра ђа на, бу ду ћи да се оспо ре не од ред бе Уред бе и 
Пра вил ни ка под јед на ким усло ви ма од но се на сва фи зич ка ли ца ко ја се на ђу 
у истим прав ним си ту а ци ја ма про пи са ним тим од ред ба ма, чи ме се не по вре-
ђу је устав но на че ло о јед на ко сти свих гра ђа на. Упра во су прот но на во ди ма 
под но си о ца ини ци ја ти ве, пре ма од ред би чла на 3а оспо ре не Уред бе, фи зич ка 
ли ца као по ре ски об ве зни ци не пла ћа ју про пи са не на кна де ка да у би ло ком 
ви ду го то вин ског пла ћа ња, пре ко по ре ске бла гај не Упра ве, из ми ру ју сво је 
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оба ве зе по осно ву по ре за на имо ви ну, по ре за на до хо дак гра ђа на на при ход 
од по љо при вре де и шу мар ства, го ди шњи по рез на до хо дак гра ђа на, по рез на 
про мет мо тор них во зи ла или по осно ву до при но са за оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње по љо при вред ни ка, од но сно ка да из ми ру ју би ло ко ју оба ве зу ко ја 
се пре ма чла ну 2. оспо ре ног Пра вил ни ка мо же из ми ри ти на по ре ској бла гај-
ни Упра ве. Пре ма оспо ре ној од ред би чла на 2. Пра вил ни ка, из ми ре ње оба ве-
за по осно ву јав них да жби на на по ре ској бла гај ни Упра ве пред ви ђе но је као 
мо гућ ност, а не као оба ве за гра ђа на.

Пи та ње при ме не оспо ре них ака та у прак си, ко је се у ини ци ја ти ва ма 
по кре ће, ни је у над ле жно сти Устав ног су да, с об зи ром на то да, пре ма од-
ред ба ма чла на 167. Уста ва, Суд ни је над ле жан да оце њу је при ме ну оп штих 
прав них ака та.

По ла зе ћи од из не тог, Суд је утвр дио да не ма осно ва за по кре та ње по-
ступ ка по во дом под не те ини ци ја ти ве, те ини ци ја ти ву ни је при хва тио, са-
гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном 
су ду, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-80/2006 од 16. апри ла 2009. го ди не

За кон о из вр ше њу кри вич них санк ци ја
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 85/05)

– члан 173. став 1.

Про пи су ју ћи ме ру пре вре ме ног от пу шта ња осу ђе ног ли ца са из др-
жа ва ња ка зне, ко ја се мо же од ре ди ти у слу ча ју оства ре ња свр хе из вр ше-
ња ка зне за тво ра пре ње ног ис те ка, за ко но да вац је по сту пио у скла ду са 
сво јим овла шће њем да уре ди оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва 
гра ђа на и по сту пак пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма, а ти ме 
и по сту пак из вр ше ња кри вич них санк ци ја.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ред бе чла на 173. став 1. За ко на о из вр ше њу кри вич них 
санк ци ја („Слу жбе ни гла сник РС“, број 85/05).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти чла на 173. 

став 1. За ко на о из вр ше њу кри вич них санк ци ја. Као раз лог оспо ра ва ња 
ини ци ја тор на во ди да из оспо ре не од ред бе за ко на про из ла зи, „а та ко се 
да је и ту ма че ње“, да пра во на пре вре ме но от пу шта ње са из дра жва ња ка-
зне не ма осу ђе ни ко ји ни је осу ђен на ка зну за тво ра „ве ћу од 30 ме се ци“, 
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што по ини ци ја то ру да ље зна чи да су осу ђе ни „по де ље ни“ у две ка те го ри је 
за ви сно од ду жи не вре ме на на ко је су осу ђе ни. Та квим про пи си ва њем, по 
ми шље њу ини ци ја то ра, „до ла зи до дис кри ми на ци је у оства ри ва њу пра ва 
га ран то ва них чла ном 21. ст. 2. и 3. и чла ном 36. став 1. Уста ва.

Устав ни суд је, на осно ву чла на 167. став 1. тач ка 1. Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је, над ле жан да од лу чу је о са гла сно сти за ко на и дру гих оп штих ака та 
са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр-
ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ном од-
ред бом чла на 173. став 1. За ко на о из вр ше њу кри вич них санк ци ја („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 85/05) про пи са но да ди рек тор Упра ве мо же, на 
пред лог управ ни ка за во да, пре вре ме но от пу сти ти осу ђе ног са из др жа ва ња 
ка зне, нај ма ње три ме се ца пре ис те ка ка зне, ако је из др жао де вет де се ти на 
ка зне и ни је до био услов ни от пуст, док пре ма ста ву 2. истог чла на, пред лог 
из став 1. овог чла на под но си управ ник за во да на кон прет ход но при ба вље-
ног ми шље ња свих струч них слу жби за во да о по на ша њу осу ђе ног.

За ко ном о из вр ше њу кри вич них санк ци ја уре ђу је се, по ред оста лог, ако 
по себ ним за ко ном ни је друк чи је уре ђе но, по сту пак из вр ше ња кри вич них 
санк ци ја пре ма пу но лет ним ли ци ма, пра ва и оба ве зе ли ца пре ма ко ји ма 
се из вр ша ва ју санк ци је, ор га ни за ци ја Упра ве за из вр ше ње за вод ских санк-
ци ја, над зор над ње ним ра дом (члан 1. став 1.); да Упра ва за из вр ше ње за-
вод ских санк ци ја (у да љем тек сту: Упра ва) ор га ни зу је, спро во ди и над зи ре 
из вр ше ње за вод ских санк ци ја, по ред оста лих и ка зне за тво ра, да је Упра ва 
у са ста ву Ми ни стар ства прав де Ре пу бли ке Ср би је, да Упра ва во ди је дин-
стве ну еви ден ци ју о ли ци ма пре ма ко ји ма се из вр ша ва ју за вод ске санк ци је 
(члан 12. ст. 1. до 3.); да Упра вом ру ко во ди ди рек тор Упра ве, да ди рек тор 
Упра ве пред ста вља Упра ву и од го во ран је за за ко ни то и пра ви ло из вр ше-
ње за вод ских санк ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји (члан 26. ст. 1. и 3.); да за во дом 
упра вља управ ник за во да, да управ ник за во да за сту па за вод и од го во ран 
је за за ко нит и пра ви лан рад у за во ду (члан 27. ст. 1. и 3.); да је свр ха из вр-
ше ња ка зне за тво ра да осу ђе ни то ком из др жа ва ња ка зне, при ме ном си сте-
ма са вре ме них вас пит них ме ра, усво ји дру штве но при хва тљи ве вред но сти 
у ци љу лак шег укљу чи ва ња у усло ве жи во та на кон из др жа ва ња ка зне ка ко 
убу ду ће не би чи нио кри вич на де ла (члан 31.). За кон у од ред ба ма чл. 167. 
до 173. уре ђу је от пу шта ње осу ђе ног са из др жа ва ња ка зне у слу ча је ви ма: 
ис те ка ка зне, ам не сти је, по ми ло ва ња и пре вре ме ног от пу шта ња.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да сва ко има пра во на јед на-
ку за кон ску за шти ту, без дис кри ми на ци је, да је за бра ње на сва ка дис кри-
ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по 
осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, 
ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, 
је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. ст. 2. и 
3.); да се јем чи јед на ка за шти та пра ва пред су до ви ма и дру гим др жав ним 
ор га ни ма, има о ци ма јав них овла шће ња и ор га ни ма ауто ном не по кра ји не 
и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (члан 36. став 1.); да Ре пу бли ка Ср би ја, 
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по ред оста лог, уре ђу је и обез бе ђу је оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и 
пра ва гра ђа на, као и по сту пак пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни-
ма (члан 97. тач ка 2)).

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва, за ко но да вац је, по оце ни 
Устав ног су да, овла шћен да уре ди оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра-
ва гра ђа на, као и по сту пак пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма, 
а ти ме и по сту пак из вр ше ња кри вич них санк ци ја, а у окви ру то га и от пу-
шта ње осу ђе ног са из вр ше ња ка зне за тво ра.

Исто та ко, по оце ни Устав ног су да, за ко но да вац је у гра ни ца ма сво јих 
устав них овла шће ња, у оспо ре ној од ред би чла на 173. став 1. За ко на, про пи-
сао да ди рек тор Упра ве за из вр ше ње за вод ских санк ци ја мо же, на пред лог 
управ ни ка за во да, пре вре ме но от пу сти ти осу ђе ног са из др жа ва ња ка зне, нај-
ма ње три ме се ца пре ис те ка ка зне, ако је из др жао де вет де се ти на ка зне и ни је 
до био услов ни от пуст. Ин сти тут пре вре ме ног от пу шта ња осу ђе ног са из др-
жа ва ња ка зне тре ба да де лу је под сти цај но на осу ђе но ли це да у вре мен ском 
пе ри о ду ко ји је кра ћи од из ре че не за твор ске ка зне усво ји дру штве но при хва-
тљи ве вред но сти у ци љу лак шег укљу чи ва ња у усло ве жи во та на кон из др жа-
ва ња ка зне ка ко убу ду ће не би чи нио кри вич на де ла. На ве де на ме ра, ко ја се 
мо же од ре ди ти у слу ча ју оства ре ња свр хе из вр ше ња ка зне за тво ра пре ње ног 
ис те ка, тре ба да обез бе ди оства ри ва ње и по је ди нач ног и јав ног ин те ре са.

Устав ни суд сма тра да оспо ре ним за кон ским ре ше њем ни су по вре ђе-
на устав на на че ла за бра не дис кри ми на ци је и јед на ке за шти те пра ва. На-
и ме, оспо ре ном за кон ском од ред бом уре ђу је се, обез бе ђу је и оства ру је 
пре вре ме но от пу шта ње са из др жа ва ња ка зне свих су бје ка та у иден тич ној 
прав ној си ту а ци ји, а про кла мо ва на на че ла о јед на кој за кон ској за шти ти 
без дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву из чла на 21. ст. 2. и 3. и пра во на 
јед на ку за шти ту пра ва из чла на 36. став 1. Уста ва не га ран ту ју јед на кост у 
ап со лут ном сми слу, већ га ран ту ју јед на кост гра ђа на ко ји се на ла зе у иден-
тич ним прав ним си ту а ци ја ма.

Из на ве де них раз ло га, Устав ни суд ни је при хва тио ини ци ја ти ву за по-
кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти оспо ре не од ред бе чла на 
173. став 1. За ко на, у скла ду с од ред бом чла на 53. став 3. За ко на о Устав-
ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07).

Са гла сно чла ну 167. Уста ва, Устав ни суд ни је над ле жан да оце њу је це-
лис ход ност и оправ да ност по је ди них за кон ских ре ше ња – у кон крет ном 
слу ча ју део из др жа не ка зне за тво ра и вре мен ски пе ри од до ис те ка те ка-
зне, ко ји су као објек тив ни усло ви за пре вре ме но от пу шта ње про пи са ни 
оспо ре ном од ред бом За ко на. Та ко ђе, Устав ни суд ни је над ле жан да да је 
ту ма че ње оспо ре не од ред бе у ње ној прак тич ној при ме ни.

С об зи ром на то да оспо ре на од ред ба ни је не са гла сна Уста ву, Суд је, 
на осно ву од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као 
у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-1/2007 од 23. апри ла 2009. го ди не
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За кон о пра ву на бес плат не ак ци је и нов ча ну на кна ду
ко ју гра ђа ни оства ру ју у по ступ ку при ва ти за ци је

(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 123/07)
– члан 2. став 1. тач. 1), 2), 4) и 5), члан 25. став 1. тач. 1), 2), 3), 4) 

и 5), члан 26. став 2. и члан 30. став 2.

Пра во на бес плат не ак ци је и нов ча ну на кна ду ко ју гра ђа ни оства-
ру ју у по ступ ку при ва ти за ци је ни је Уста вом за јем че но пра во, већ пра во 
чи ја се са др жи на, обим и на чин оства ри ва ња уре ђу ју за ко ном.

За ко но да вац ни је по вре дио на че ло јед на ко сти у по гле ду усло ва за ли-
ца ко ја пра во на бес плат не ак ци је и нов ча ну на кна ду оства ру ју по овом 
за ко ну у од но су на за по сле не и бив ше за по сле не ко ји су то пра во оства-
ри ли или ће оства ри ти по За ко ну о при ва ти за ци ји, јер устав но овла шће-
ње за ко но дав ца да уре ђу је усло ве, на чин и ро ко ве при ва ти за ци је об у хва-
та и мо гућ ност да на ве де на пи та ња бу ду уре ђе на на дру га чи ји на чин.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти од ре да ба чла на 2. став 1. тач. 1), 2), 4) и 5), чла на 25. став 
1. тач. 1), 2), 3), 4) и 5), чла на 26. став 2. и чла на 30. став 2. За ко на о пра ву 
на бес плат не ак ци је и нов ча ну на кна ду ко ју гра ђа ни оства ру ју у по ступ ку 
при ва ти за ци је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 123/07).

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ред бе чла на 31. 
став 2. За ко на из тач ке 1. из ре ке.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не то је ви ше ини ци ја ти ва (17) за оце ну устав но сти 

од ре да ба чла на 2. став 1. тач. 1), 2), 4) и 5), чла на 25. став 1. тач. 1), 2), 3), 
4) и 5), чла на 26. став 2, чла на 30. став 2. и чла на 31. став 2. За ко на о пра ву 
на бес плат не ак ци је и нов ча ну на кна ду ко ју гра ђа ни оства ру ју у по ступ-
ку при ва ти за ци је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 123/07). У ини ци ја ти ва ма 
се на во ди да је оспо ре ним од ред ба ма За ко на ко ји ма су утвр ђе ни усло ви 
за оства ри ва ње пра ва гра ђа на на нов ча ну на кна ду ко ју гра ђа ни оства ру ју 
у по ступ ку при ва ти за ци је, у чла ну 2. став 1. тач. 1), 2), 4) и 5) и чла ну 25. 
став 1. тач. 1), 2), 3), 4) и 5), по вре ђе но на че ло јед на ко сти гра ђа на пред 
за ко ном и на че ло за бра не дис кри ми на ци је из чла на 21. Уста ва. У ви ше 
ини ци ја ти ва се на во ди да је на ве де но устав но на че ло по вре ђе но у од но су 
на гра ђа не ко ји ис пу ња ва ју све усло ве за оства ри ва ње пра ва на бес плат-
не ак ци је, осим усло ва др жа вљан ства Ре пу бли ке Ср би је. Та ко ђе се на во ди 
да је пра во на упис бес плат них ак ци ја ве за но за пу но лет ство, па су ти ме 
гра ђа ни без рад ног ста жа из јед на че ни у пра ву са они ма ко ји има ју рад ни 
до при нос у сти ца њу дру штве ног ка пи та ла то ком ви ше де це ни ја. По ми-
шље њу ини ци ја то ра, оспо ре ним од ред ба ма За ко на се гра ђа ни, од но сно 
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за по сле ни до во де, у оства ри ва њу истог пра ва и при истом чи ње нич ном 
ста њу, у раз ли чит прав ни по ло жај. На и ме, за по сле ни ма и бив шим за по-
сле ни ма ко ји су де ли мич но оства ри ли пра во на бес плат не ак ци је у скла ду 
са За ко ном о сво јин ској тран сфор ма ци ји и њи ма рас по ла га ли оне мо гу-
ће но је оства ри ва ње нео ства ре ног де ла пра ва, те су до ве де ни у не рав но-
пра ван по ло жај у од но су на за по сле не и бив ше за по сле не ко ји су то пра-
во у це ли ни ис ко ри сти ли или ће га ис ко ри сти ти. Ини ци ја то ри ис ти чу да 
су устав на на че ла по вре ђе на и од ред бом чла на 30. став 2. За ко на, ко јом 
се пред ви ђа мо гућ ност да се по себ ним про пи си ма ко ји ре гу ли шу на чин 
при ва ти за ци је од ре ђе них пред у зе ћа (јав на пред у зе ћа и при вред на дру-
штва са ве ћин ским уче шћем др жав ног ка пи та ла) мо же про пи са ти и дру-
га чи ји на чин оства ри ва ња пра ва гра ђа на и за по сле них. Ини ци ја тор ко ји 
је оспо рио од ред бу чла на 31. став 2. За ко на ни је на вео раз ло ге због ко јих 
оспо ра ва на ве де ну од ред бу За ко на, већ је на вео да је оспо ре на од ред ба у 
су прот но сти са прав ним си сте мом, За ко ном о оп штем управ ном по ступ-
ку и За ко ном о обли га ци о ним од но си ма. Устав ни суд је до пи сом од 25. де-
цем бра 2008. го ди не по звао овог ини ци ја то ра да, у ро ку од 15 да на од да на 
при је ма до пи са, ини ци ја ти ву уре ди и до пу ни на во ђе њем од ре да ба Уста ва 
у од но су на ко је тра жи оце ну устав но сти оспо ре не од ред бе и раз ло га на 
ко ји ма за сни ва свој зах тев. У оста вље ном ро ку ини ци ја тор ни је от кло нио 
не до стат ке ко ји оне мо гу ћа ва ју по сту па ње Устав ног су да.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је, са гла сно од ред ба ма чла на 33. 
став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07) и 
чла на 82. став 1. тач ка 10. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), под не те ини ци ја ти ве до ста вио на ми шље-
ње На род ној скуп шти ни. У оста вље ном ро ку На род на скуп шти на ни је до-
ста ви ла тра же но ми шље ње, па је Суд, на осно ву чла на 34. став 3. За ко на о 
Устав ном су ду, на ста вио по сту пак у овој устав но прав ној ства ри.

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 2. став 1. За ко на о пра ву на бес плат не ак-
ци је и нов ча ну на кна ду ко ју гра ђа ни оства ру ју у по ступ ку при ва ти за ци је 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 123/07) про пи са но је да пра ва у скла ду са 
овим за ко ном оства ру ју ли ца ко ја ис пу ња ва ју сле де ће усло ве: да су на вр-
ши ла 18 го ди на жи во та за кључ но са 31. де цем бром 2007. го ди не и да су на 
дан сти ца ња ста ту са но си о ца пра ва би ла упи са на у би рач ки спи сак над-
ле жних оп штин ских ор га на (тач ка 1)); да су на дан сту па ња на сна гу овог 
за ко на др жа вља ни Ре пу бли ке Ср би је (тач ка 2)); да пра во на ак ци је без 
на кна де ни су на би ло ко ји на чин оства ри ли, у це ло сти или де ли мич но, у 
скла ду са За ко ном о сво јин ској тран сфор ма ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 32/97 и 10/01) или За ко ном о при ва ти за ци ји (тач ка 4)); да су упи са ни у 
еви ден ци ју но си ла ца пра ва ко ју во ди Аген ци ја за при ва ти за ци ју, у скла ду 
са овим за ко ном (тач ка 5)). Оспо ре ним од ред ба ма чла на 25. став 1. За ко-
на про пи са но је да се за по сле ни ма и бив шим за по сле ни ма у сми слу чла на 
23. став 1. овог за ко на сма тра ју ли ца ко ја су за по сле на или су ра ни је би ла 
за по сле на у пред у зе ћи ма и њи хо вим прав ним прет ход ни ци ма, осим бив-
ших за по сле них ко ји су на дан сту па ња на сна гу овог за ко на за по сле ни 
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у дру гим при вред ним су бјек ти ма у ко ји ма је по кре нут по сту пак при ва ти-
за ци је и ко ја ис пу ња ва ју сле де ће усло ве: да су на вр ши ла 18 го ди на жи во та 
за кључ но са 31. де цем бром 2007. го ди не и да су на дан еви ден ти ра ња би ла 
упи сан у би рач ки спи сак над ле жних оп штин ских ор га на (тач ка 1)); да су 
на дан сту па ња на сна гу овог за ко на др жа вља ни Ре пу бли ке Ср би је (тач ка 
2)); да су на дан 30. ју на 2007. го ди не има ла пре би ва ли ште на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је, од но сно ста тус при вре ме но ра се ље ног ли ца са Ко со ва 
и Ме то хи је (тач ка 3)); да пра во на ак ци је без на кна де ни су на би ло ко ји 
на чин оства ри ли у скла ду са За ко ном о сво јин ској тран сфор ма ци ји (тач ка 
4)); да пра во на сти ца ње ка пи та ла без на кна де ни су у це ло сти оства ри ли 
у скла ду са За ко ном о при ва ти за ци ји (тач ка 5)). Оста ле оспо ре не од ред бе 
За ко на про пи су ју да за по сле ни и бив ши за по сле ни не ма ју пра во на сти-
ца ње ка пи та ла без на кна де по осно ву За ко на о при ва ти за ци ји, за го ди не 
рад ног ста жа по осно ву ко јих су то пра во на пре нос ак ци ја без на кна де 
оства ри ли у скла ду са овим за ко ном (члан 26. став 2.) и да се по себ ним 
про пи си ма ко ји ре гу ли шу на чин при ва ти за ци је од ре ђе них пред у зе ћа и 
при вред них дру шта ва из ста ва 1. овог чла на мо же про пи са ти и дру га чи ји 
на чин оства ри ва ња пра ва гра ђа на и за по сле них (члан 30. став 2.).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не утвр ђе но је: да је Ре пу бли-
ка Ср би ја др жа ва срп ског на ро да и свих гра ђа на ко ји у њој жи ве, за сно-
ва на на вла да ви ни пра ва и со ци јал ној прав ди, на че ли ма гра ђан ске де-
мо кра ти је, људ ским и ма њин ским пра ви ма и сло бо да ма и при пад но сти 
европ ским прин ци пи ма и вред но сти ма (члан 1.); да стран ци, у скла ду са 
ме ђу на род ним уго во ри ма, има ју у Ре пу бли ци Ср би ји сва пра ва за јем че на 
Уста вом и за ко ном, из у зев пра ва ко ја по Уста ву и за ко ну има ју са мо др-
жа вља ни Ре пу бли ке Ср би је (члан 17.); да су пред Уста вом и за ко ном сви 
јед на ки, да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту, без дис кри ми-
на ци је, да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, 
по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при-
пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или 
дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког 
или фи зич ког ин ва ли ди те та и да се не сма тра ју дис кри ми на ци јом по себ-
не ме ре ко је Ре пу бли ка Ср би ја мо же уве сти ра ди по сти за ња пу не рав-
но прав но сти ли ца или гру пе ли ца ко ја су су штин ски у не јед на ком по ло-
жа ју са оста лим гра ђа ни ма (члан 21. ст. 1. до 4.); да сти ца ње и пре ста нак 
др жа вљан ства Ре пу бли ке Ср би је уре ђу је за кон (члан 38. став 1.); да еко-
ном ско уре ђе ње у Ре пу бли ци Ср би ји по чи ва на тр жи шној при вре ди, 
отво ре ном и сло бод ном тр жи шту, сло бо ди пред у зет ни штва, са мо стал-
но сти при вред них су бје ка та и рав но прав но сти при ват не и дру гих об ли ка 
сво ји не; да је Ре пу бли ка Ср би ја је дин стве но при вред но под руч је са је дин-
стве ним тр жи штем ро ба, ра да, ка пи та ла и услу га и да се ути цај тр жи шне 
при вре де на со ци јал ни и еко ном ски по ло жај за по сле них ускла ђу је кроз 
со ци јал ни ди ја лог из ме ђу син ди ка та и по сло да ва ца (члан 82. ст. 1. до 3.); 
да се јем че при ват на, за дру жна и јав на сво ји на, да је јав на сво ји на др-
жав на сво ји на, сво ји на ауто ном не по кра ји не и сво ји на је ди ни це ло кал не 
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са мо у пра ве, да сви об ли ци сво ји не има ју јед на ку прав ну за шти ту, као и 
да се по сто је ћа дру штве на сво ји на пре тва ра у при ват ну сво ји ну под усло-
ви ма, на на чин и у ро ко ви ма пред ви ђе ним за ко ном и да се сред ства из 
јав не сво ји не оту ђу ју на на чин и под усло ви ма утвр ђе ним за ко ном (члан 
86. ст. 1. до 3.); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, по ред оста лог, 
оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на, устав ност и за ко ни тост, 
прав ни по ло жај при вред них су бје ка та, сво јин ске и обли га ци о не од но се и 
за шти ту свих об ли ка сво ји не, дру ге еко ном ске и со ци јал не од но се од оп-
штег зна ча ја и дру ге од но се од ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју, у скла ду са 
Уста вом (члан 97. тач. 2), 6), 7), 8) и 17)); да Устав ни суд од лу чу је о са-
гла сно сти за ко на и дру гих оп штих ака та са Уста вом, оп ште при хва ће ним 
пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма 
(члан 167. став 1. тач ка 1)).

Из на ве де них од ре да ба Уста ва, а на ро чи то од ре да ба Дру гог де ла Уста-
ва „Људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де“ и од ре да ба чла на 86. Уста ва, 
про из ла зи да пра во на бес плат не ак ци је и нов ча ну на кна ду ко ју гра ђа ни 
оства ру ју у по ступ ку при ва ти за ци је ни је Уста вом за јем че но пра во, већ 
пра во чи ја се са др жи на, обим и на чин оства ри ва ња про пи су ју за ко ном.

Ка да је у пи та њу др жа вљан ство као услов за оства ри ва ње овог пра-
ва, Устав га ран ту је оства ри ва ње по је ди них сло бо да и пра ва сва ком чо ве-
ку ко ји се на ђе у ју рис дик ци ји Ре пу бли ке Ср би је, али исто вре ме но оства-
ри ва ње од ре ђе них Уста вом за јем че них пра ва усло вља ва др жа вљан ством, 
од но сно јем чи их са мо сво јим гра ђа ни ма. То се, пре све га, од но си на не ка 
по ли тич ка пра ва (из бор но пра во), али и на из ве сна имо вин ска пра ва, као 
што су пра во сво ји не на не по крет но сти ма, ко је стра на фи зич ка и прав на 
ли ца мо гу сте ћи у скла ду са за ко ном или ме ђу на род ним уго во ром (члан 
85.) и пра во на сле ђи ва ња, ко је се јем чи у скла ду са за ко ном (члан 59.). 
При том, тре ба има ти у ви ду да др жа вљан ство, по де фи ни ци ји, пред ста-
вља прав ни од нос јав но прав ног ка рак те ра из ме ђу фи зич ког ли ца и су ве-
ре не др жа ве на осно ву ко га то ли це има ста тус по ко ме су му, уз од го-
ва ра ју ће оба ве зе, фор мал но прав но до ступ на сва гра ђан ска, по ли тич ка и 
еко ном ско-со ци јал на пра ва у тој др жа ви, без об зи ра на то да ли се на ла зи 
на до ма ћој или стра ној те ри то ри ји.

Устав ни суд је сто га оце нио да оспо ре не за кон ске од ред бе ко је ис кљу чу ју 
мо гућ ност да стра ни др жа вља ни стек ну бес плат не ак ци је, ни су не са гла сне са 
Уста вом. У том сми слу, Суд је за кљу чио да про пи си ва ње и дру гих усло ва за 
сти ца ње пра ва на бес плат не ак ци је, као што су: пу но лет ство, ко је је и ина че 
услов за сти ца ње од ре ђе них пра ва и ста ту са (из бор но пра во, по слов на спо соб-
ност), пре би ва ли ште, од но сно ста тус при вре ме но ра се ље ног ли ца са Ко со ва и 
Ме то хи је, упи са ност у би рач ки спи сак, да пра во ни је оства ре но пре ма ра ни-
јим про пи си ма и упи са ност у еви ден ци ју но си ла ца пра ва ко ју во ди Аген ци ја 
за при ва ти за ци ју, утвр ђе них у чла ну 2. став 1. тач. 1), 2), 4) и 5), као и у чла ну 
25. став 1. тач. 1) до 5) оспо ре ног За ко на, ни је не са гла сно са устав ним овла шће-
њем за ко но дав ца да уре ђу је сво јин ске, обли га ци о не од но се и дру ге еко ном ске 
и со ци јал не од но се од оп штег ин те ре са (члан 97. тач. 6), 7) и 8) Уста ва), као 
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и са од ред бом пре ма ко јој се по сто је ћа дру штве на сво ји на пре тва ра у при ват-
ну сво ји ну под усло ви ма, на на чин и у ро ко ви ма пред ви ђе ним за ко ном, од но-
сно да се сред ства из јав не сво ји не оту ђу ју на на чин и под усло ви ма утвр ђе ним 
за ко ном (члан 86. ст. 1. до 3.). На ве де не од ред бе Уста ва пред ста вља ју прав ни 
основ да се за ко ном ре гу ли ше по сту пак про ме не вла сни штва дру штве ног, од-
но сно др жав ног ка пи та ла, а од ре ђи ва ње ка те го ри ја ли ца и усло ва ко је та ли-
ца мо ра ју да ис пу ња ва ју за оства ри ва ње овог пра ва у окви ру је устав не над ле-
жно сти за ко но дав ца да уре ђу је усло ве, на чин и ро ко ве пре тва ра ња по сто је ће 
дру штве не сво ји не у при ват ну сво ји ну.

У од но су на на во де из ини ци ја ти ва да оспо ре не од ред бе За ко на по вре-
ђу ју устав но на че ло јед на ко сти гра ђа на пред Уста вом и за ко ном из чла на 
21. Уста ва, по оце ни Устав ног су да, од зна ча ја су и раз ло зи за до но ше ње 
оспо ре ног за ко на, ко ји су на ве де ни у обра зло же њу Пред ло га за ко на. На-
и ме, у обра зло же њу Пред ло га оспо ре ног за ко на, упра во се као раз лог за 
ње го во до но ше ње на во ди да се овим за ко ном обез бе ђу је по што ва ње пра-
ва гра ђа на на јед на кост га ран то ва но чла ном 21. став 3. Уста ва, јер се ње-
го вим до но ше њем и свим оста лим гра ђа ни ма ко ји ни су оства ри ли пра во 
на ак ци је без на кна де у скла ду са За ко ном о сво јин ској тран сфор ма ци ји 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 32/97 и 10/01) или За ко ном о при ва ти за ци ји 
да је та кво пра во, од но сно про пи су је на чин ње го вог оства ри ва ња.

За оце ну на ве де ног пи та ња, по оце ни Устав ног су да, од зна ча ја је и сле-
де ће: да оспо ре ни За кон у чла ну 2. – ка да су у пи та њу ли ца ко ја оства ру-
ју ова пра ва, као и чла ну 25. – ка да се ра ди о пра ву за по сле них и бив ших 
за по сле них, утвр ђу је иден тич не усло ве; да од ред ба чла на 2. став 3. За ко на 
пред ви ђа да да ном сти ца ња ста ту са но си о ца пра ва ли ца из ста ва 1. овог 
чла на гу бе пра во на сти ца ње ка пи та ла без на кна де ко је има ју за по сле ни 
у су бјек ту при ва ти за ци је и у скла ду са За ко ном о при ва ти за ци ји, ка ко се 
исто пра во не би оства ри ва ло по два осно ва; да је у истом ци љу оспо ре ним 
чла ном 26. став 2. За ко на про пи са но да за по сле ни и бив ши за по сле ни не-
ма ју пра во на сти ца ње ка пи та ла без на кна де по осно ву За ко на о при ва ти-
за ци ји за го ди не рад ног ста жа по осно ву ко јих су пра во на пре нос ак ци ја 
без на кна де оства ри ли у скла ду са овим за ко ном. Та ко ђе, чла ном 3. За ко на 
про пи са но је да ли ца из чла на 2. овог за ко на сти чу пра во на јед нак из нос 
нов ча не на кна де и на јед нак број ак ци ја сва ког од пред у зе ћа, од но сно при-
вред них дру шта ва од ре ђе них овим за ко ном. Из на ве де ног се мо же за кљу-
чи ти да за ко но да вац у уре ђи ва њу пра ва ко ја се оства ру ју по овом за ко ну 
ни је по вре дио на че ло јед на ко сти ка да је у пи та њу уре ђи ва ње усло ва за ли ца 
ко ја пра во на бес плат не ак ци је и нов ча ну на кна ду оства ру ју по овом за ко ну 
(но си о ци пра ва из чла на 2, од но сно за по сле ни и бив ши за по сле ни из чла на 
25. За ко на), а ни ка да се ра ди о за по сле ни ма и бив шим за по сле ни ма ко ји су 
то пра во оства ри ли или ће оства ри ти по За ко ну о при ва ти за ци ји. Устав ни 
суд оце њу је да на че ло јед на ко сти ни је по вре ђе но ни оспо ре ном од ред бом 
чла на 30. став 2. За ко на ко ја про пи су је да се по себ ним про пи си ма ко ји ре-
гу ли шу на чин при ва ти за ци је од ре ђе них пред у зе ћа и при вред них дру шта-
ва из ста ва 1. овог чла на мо же про пи са ти и дру га чи ји на чин оства ри ва ња 
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пра ва гра ђа на и за по сле них, јер устав но овла шће ње за ко но дав ца да уре ђу-
је усло ве, на чин и ро ко ве при ва ти за ци је об у хва та и мо гућ ност да на ве де-
на пи та ња мо гу би ти уре ђе на и на дру га чи ји на чин. Пи та ња пра вич но сти, 
оправ да но сти и це лис ход но сти оспо ре них за кон ских ре ше ња не спа да ју у 
над ле жност Устав ног су да утвр ђе ну у чла ну 167. Уста ва.

Устав ни суд је при ли ком од лу чи ва ња имао у ви ду и то да је Вла да, на 
осно ву овла шће ња из од ре да ба чл. 10. и 29. оспо ре ног За ко на, до не ла две 
уред бе за спро во ђе ње на ве де ног За ко на: Уред бу о по ступ ку и на чи ну еви-
ден ци је гра ђа на ко ји има ју пра во на нов ча ну на кна ду и на пре нос ак ци ја 
без на кна де („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 3/08 и 31/08) и Уред бу о по ступ ку 
еви ден ци је за по сле них и бив ших за по сле них ко ји има ју пра во на пре нос 
ак ци ја без на кна де („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 3/08 и 31/08). На ве де ним 
уред ба ма је про пи са но да се у еви ден ци ју но си ла ца пра ва, од но сно за по-
сле них и бив ших за по сле них мо гу упи са ти и ли ца ко ја су пра во на ак ци-
је, од но сно уде ле без на кна де оства ри ла у скла ду са За ко ном о сво јин ској 
тран сфор ма ци ји и За ко ном о при ва ти за ци ји, ако по осно ву та ко сте че них 
ак ци ја, од но сно уде ла ни су оства ри ли пра во на ди ви ден ду, од но сно до бит 
или на део сте чај не или ли кви да ци о не ма се и ако тим ак ци ја ма, од но сно 
уде ли ма ни су рас по ла га ли. Овим уред ба ма пре ци зи ра но је да у еви ден ци-
ју но си ла ца пра ва у При ва ти за ци о ном ре ги стру мо гу да се упи шу и ли ца 
ли ше на по слов не спо соб но сти (ли ца ко ја ни су упи са на у би рач ки спи сак), 
што је био раз лог оспо ра ва ња од ре да ба овог за ко на од стра не јед ног ини-
ци ја то ра, чи ме се упра во обез бе ђу је до след на при ме на на че ла јед на ко сти 
пред за ко ном и ових ка те го ри ја гра ђа на. Сто га је Суд оце нио да оспо ре не 
за кон ске од ред бе не до во де у пи та ње оства ри ва ње устав ног прин ци па јед-
на ко сти, од но сно не ства ра ју дис кри ми на ци ју у окви ру исте ка те го ри је ли-
ца ко ја ис пу ња ва ју за кон ске усло ве за оства ри ва ње пра ва у пи та њу.

По ла зе ћи од све га на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да оспо ре не од-
ред бе чла на 2. став 1. тач. 1), 2), 4) и 5), чла на 25. став 1. тач. 1), 2), 3), 4) и 
5), чла на 26. став 2. и чла на 30. став 2. За ко на о пра ву на бес плат не ак ци је 
и нов ча ну на кна ду ко ју гра ђа ни оства ру ју у по ступ ку при ва ти за ци је ни-
су не са гла сне с од ред ба ма чл. 17, 21, 82. и 86. и чла на 97. тач. 2), 6), 7), 8) и 
17) Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Ка ко је на шао да не ма осно ва за по кре та ње 
по ступ ка за оце ну устав но сти оспо ре ног За ко на, Суд ини ци ја ти ве ни је 
при хва тио, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

Устав ни суд је од ба цио под не ту ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти чла-
на 31. став 2. За ко на, с об зи ром на то да у оста вље ном ро ку ини ци ја тор 
ни је от кло нио не до стат ке ко ји оне мо гу ћа ва ју по сту па ње по ини ци ја ти ви, 
са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 3) За ко на о Устав ном су ду.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном 
су ду, чла на 82. став 1. тач ка 4) и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су-
да, Суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-12/2008 од 23. апри ла 2009. го ди не
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За кон о из вр шном по ступ ку
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04)

– члан 304.

За ко но да вац је вла стан да уре ди из вр шни по сту пак, а у окви ру то га 
и да про пи ше по ком за ко ну ће се окон ча ти по ступ ци из вр ше ња и обез-
бе ђе ња за по че ти пре сту па ња на сна гу за ко на.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ред бе чла на 304. За ко на о из вр шном по ступ ку („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 125/04).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ред бе 

чла на 304. За ко на на ве де ног у из ре ци. Као раз лог оспо ра ва ња ини ци ја тор 
на во ди да се оспо ре ном од ред бом За ко на за по че ти по ступ ци на ста вља-
ју по ра ни је ва же ћем За ко ну, чи ме се ли ца ко ја се на ла зе у ис тој прав ној 
си ту а ци ји, као тре ћа ли ца на чи јој се имо ви ни спро во ди из вр ше ње из ме-
ђу из вр шног по ве ри о ца и из вр шног ду жни ка, на ла зе у не јед на ком и не-
рав но прав ном по ло жа ју, за ви сно од мо мен та кад је из вр шни по сту пак за-
по чет. На и ме, ва же ћи За кон о из вр шном по ступ ку у чла ну 23. про пи сао 
је мо гућ ност да тре ће ли це ко је твр ди да у по гле ду пред ме та из вр ше ња 
има пра во ко је спре ча ва из вр ше ње мо же из ја ви ти при го вор ко јим тра-
жи да се из вр ше ње про гла си не до пу ште ним, а прет ход ни За кон о из вр-
шном по ступ ку ни је са др жао од ред бе о пра ву тре ћег ли ца на при го вор о 
не до пу сти во сти из вр ше ња. Под но си лац ини ци ја ти ве сма тра да би ова ква 
си ту а ци ја би ла „из бег ну та“ да је за ко но да вац пре ла зним ре ше њем од ре-
дио да ће се по ступ ци за по че ти по прет ход ном за ко ну окон ча ти по ва же-
ћем за ко ну, те да је сто га оспо ре на од ред ба За ко на не са гла сна са чла ном 
21. ст. 1. и 2, чл. 36. и 58. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Пред ла же об у ста ву 
из вр ше ња по је ди нач ног ак та или рад ње пред у зе тих на осно ву оспо ре не 
од ред бе За ко на.

Устав ни суд је на осно ву чла на 167. став 1. тач ка 1. Уста ва над ле жан да 
од лу чу је о са гла сно сти за ко на и дру гих оп штих ака та са Уста вом, оп ште-
при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род-
ним уго во ри ма.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио:
За кон о из вр шном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04) 

сту пио је на сна гу 22. фе бру а ра 2005. го ди не, а да ном сту па ња на сна гу 
овог за ко на пре стао је да ва жи За кон о из вр шном по ступ ку („Слу жбе ни 
лист СРЈ“, бр. 28/2000, 73/2000 и 71/01). Оспо ре ном од ред бом чла на 304. 
За ко на про пи са но је да ће се по ступ ци из вр ше ња и обез бе ђе ња за по че ти 
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до да на сту па ња на сна гу овог за ко на окон ча ти по од ред ба ма За ко на о из-
вр шном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 28/2000, 73/2000 и 71/01).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да су пред Уста вом и за ко ном 
сви јед на ки, да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту, без дис-
кри ми на ци је, (члан 21. ст. 1. и 2.); да се јем чи јед на ка за шти та пра ва пред 
су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма, има о ци ма јав них овла шће ња и 
ор га ни ма ауто ном не по кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, да сва ко 
има пра во на жал бу или дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се 
од лу чу је о ње го вом пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су 
(члан 36.); да се јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва 
сте че них на осно ву за ко на, да пра во сво ји не мо же би ти од у зе то или огра-
ни че но са мо у јав ном ин те ре су утвр ђе ном на осно ву за ко на, уз на кна ду 
ко ја не мо же би ти ни жа од тр жи шне, да се за ко ном мо же огра ни чи ти на-
чин ко ри шће ња имо ви не, да је од у зи ма ње или огра ни че ње имо ви не ра-
ди на пла те по ре за и дру гих да жби на или ка зни до зво ље но са мо у скла ду 
са за ко ном (члан 58.); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, из ме ђу 
оста лог, оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на, као и по сту пак 
пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма (члан 97. тач ка 2)).

По оце ни Устав ног су да, на осно ву на ве де них од ре да ба Уста ва, за ко но-
да вац је овла шћен да уре ди оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа-
на, као и по сту пак пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма, па ти ме и 
из вр шни по сту пак, а у окви ру то га и да про пи ше по ком за ко ну ће се окон-
ча ти по ступ ци ко ји су за по че ти пре сту па ња на сна гу на ве де ног за ко на.

Та ко ђе, Суд је оце нио да се оспо ре ном од ред бом чла на 304. За ко на, 
као пре ла зном од ред бом, ре гу ли ше за те че но ста ње, од но сно уре ђу је по-
сту па ње су да у по ступ ци ма из вр ше ња и обез бе ђе ња ко ји су за по че ти до 
да на сту па ња на сна гу ва же ћег За ко на о из вр шном по ступ ку, те да на ве де-
но за кон ско ре ше ње ни је у су прот но сти с устав ним прин ци пом о јед на кој 
за кон ској за шти ти без дис кри ми на ци је из чла на 21. ст. 1. и 2. и пра вом на 
јед на ку за шти ту пра ва и на прав но сред ство из чла на 36, ни ти са за јем че-
ним пра вом на имо ви ну из чла на 58. Уста ва. На и ме, устав ни прин ци пи 
из чла на 21. ст. 1. и 2. и чла на 36. Уста ва не под ра зу ме ва ју јед на кост у ап-
со лут ном сми слу, већ га ран ту ју јед на кост гра ђа на ко ји се на ла зе у истим 
прав ним си ту а ци ја ма. По оце ни Устав ног су да, на ве де но за кон ско ре ше-
ње ни је у су прот но сти ни са чла ном 58. Уста ва, јер се њи ме не до во де у 
пи та ње утвр ђе на јем ства пра ва сво ји не.

Из на ве де них раз ло га, Устав ни суд ни је при хва тио ини ци ја ти ву за по-
кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти оспо ре не од ред бе чла на 
304. За ко на, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

Устав ни суд, са гла сно чла ну 167. Уста ва, ни је над ле жан да оце њу је це-
лис ход ност и оправ да ност нор ма тив них ре ше ња из за ко на на ко је се ука зу је 
у ини ци ја ти ви, јер је то ствар за ко но дав не по ли ти ке и про це не за ко но дав ца.

Има ју ћи у ви ду да Устав ни суд ни је при хва тио ини ци ја ти ву за по-
кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти оспо ре не од ред бе За ко на, 



184 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

то ни је од лу чи ва но о пред ло гу за до но ше ње „при вре ме не ме ре“ о об у ста-
ви из вр ше ња по је ди нач ног ак та или рад ње пред у зе тих на осно ву оспо ре-
не од ред бе За ко на, јер је до не та ко нач на од лу ка.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 5.) За ко на о Устав ном су-
ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУз-37/2009 од 23. апри ла 2009. го ди не

За кон о пар нич ном по ступ ку
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04)

– члан 84. став 2, члан 103. ст. 1. и 6, чл. 249. до 261, чл. 281. и 282, 
члан 390. став 4, члан 394. ст. 2. и 3, члан 395, члан 401. став 2. 

тач ка 2), чл. 404. и 417, члан 421. став 2. и члан 486. став 1.

За ко но да вац је овла шћен да за ко ном уре ди оства ри ва ње и за шти ту 
сло бо да и пра ва гра ђа на, као и по сту пак пред су до ви ма, а ти ме и пар нич ни 
по сту пак, што об у хва та и вр сте прав них ле ко ва и на чин под но ше ња тих 
прав них ле ко ва, као и пи та ње на чи на за сту па ња стран ке у том по ступ ку.

Устав ни суд је оце нио да оспо ре не од ред бе За ко на ко ји ма су уре ђе-
на пи та ња: оба ве зног за сту па ња стран ке од стра не адво ка та у За ко ном 
утвр ђе ним слу ча је ви ма, по сту па ње са не ра зу мљи вим под не ском, ве шта-
че ње, оба ве зно до ста вља ње од го во ра на ту жбу, усло ви за из ја вљи ва ње 
ре ви зи је и овла шће ње јав ног ту жи о ца за по ди за ње зах те ва за за шти ту 
за ко ни то сти због бит не по вре де од ре да ба пар нич ног по ступ ка у слу ча-
је ви ма утвр ђе ним за ко ном, ни су не са гла сне са Уста вом, већ се та квим 
за ко но дав ним ре ше њи ма обез бе ђу је суд ска за шти та у скла ду са прин-
ци пи ма утвр ђе ним Уста вом.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти од ре да ба чла на 84. став 2, чла на 103. ст. 1. и 6, чл. 249. до 
261, чл. 281. и 282, чла на 390. став 4, чла на 394. ст. 2. и 3, чла на 395, чла на 
401. став 2. тач ка 2), чл. 404. и 417, чла на 421. став 2. и чла на 486. став 1. 
За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04).

2. Од ба цу је се зах тев за оце ну са гла сно сти одредaбa чла на 84. и чла на 
401. став 2. тач. 2) и 4) За ко на из тач ке 1. с од ред ба ма чл. 1. и 2. истог За ко на.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не те су ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти од ре да ба 

чла на 84. став 2, чла на 103. ст. 1. и 6, чл. 249. до 261, чл. 281. и 282, чла-
на 390. став 4, чла на 394. ст. 2. и 3, чла на 395, чла на 401. став 2. тач ка 2), 
чл. 404. и 417, чла на 421. став 2. и чла на 486. став 1. За ко на о пар нич ном 
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по ступ ку. Оце на устав но сти на ве де них од ред би За ко на тра же на је, за ви-
сно од вре ме на под но ше ња ини ци ја ти ве, у од но су на Устав од 1990. го ди-
не, од но сно Устав од 2006. го ди не. Оце на чла на 390. став 4. и чла на 401. 
став 2. За ко на о пар нич ном по ступ ку тра же на је и у од но су на члан 6. став 
1. и члан 13. Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма. У јед ној од ини-
ци ја ти ва тра жи ла се и оце на при ме не чла на 155. ра ни је ва же ћег За ко на о 
пар нич ном по ступ ку у кон крет ном суд ском по ступ ку.

За ко но дав ни од бор На род не скуп шти не, у од го во ру од 1. де цем бра 
2005. го ди не, по во дом ини ци ја ти ве ко јом су оспо ре не од ред бе чла на 395. 
За ко на о пар нич ном по ступ ку, на вео је да од ред ба чла на 395. За ко на пред-
ста вља из у зе так у од но су на оп шта пра ви ла о усло ви ма по треб ним за до-
пу ште ност ре ви зи је, да је За ко ном пре ци зно од ре ђе но по сту па ње апе ла-
ци о ног су да, та ко да не по сто је усло ви за ње го ву евен ту ал ну са мо вољ ност, 
те да су раз ма тра ње прав ног пи та ња од оп штег ин те ре са, ујед на ча ва ње 
суд ске прак се и по тре ба за но вим ту ма че њем пра ва, раз ло зи ко ји на ме-
ћу по тре бу за ова квим за кон ским ре ше њем. Та ко ђе је на вео да се, бу ду ћи 
да о ре ви зи ји од лу чу је Вр хов ни суд Ср би је као нај ви ши суд у Ре пу бли ци 
Ср би ји, овим за кон ским ре ше њем не за ди ре у прин цип прав не си гур но-
сти, те да је то у скла ду са чла ном 22. став 1. Уста ва од 1990. го ди не ко ји 
про пи су је да сва ко има пра во на за све јед на ку за шти ту сво јих пра ва у 
по ступ ку пред су дом, дру гим др жав ним или би ло ко јим ор га ном или ор-
га ни за ци јом. Истим до пи сом, За ко но дав ни од бор На род не скуп шти не се 
из ја шња вао, по ред оста лог, и о од ред ба ма чла на 103. став 6. и чла на 282. 
став 1. За ко на о пар нич ном по ступ ку, али се тај део од го во ра не од но си 
на ове ини ци ја ти ве већ на пред лог и ини ци ја ти ве у пред ме ту IУ-181/2005, 
у ко ме је Устав ни суд Од лу ком IУ-181/2005 од 28. сеп тем бра 2006. го ди-
не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 106/06), од био пред лог и ни је при хва тио 
ини ци ја ти ве за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чла на 84. став 2, чла на 
90, чла на 103. став 6, чл. 176. до 180, чла на 282. став 1, чл. 284, 285. и 338. и 
чла на 401. став 2. тач ка 2) За ко на.

Пре ма чла ну 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре сту па ња на 
сна гу овог за ко на окон ча ће се по од ред ба ма овог за ко на.

С об зи ром на то да је Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не пре стао 
да ва жи сту па њем на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не, то 
се, са гла сно од ред ба ма чла на 167. овог Уста ва, оце на устав но сти оспо ре-
них од ре да ба За ко на вр ши у од но су на Устав од 2006. го ди не.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да сва ко има пра во на јед на-
ку за кон ску за шти ту, без дис кри ми на ци је, да је за бра ње на сва ка дис кри-
ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по 
осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, 
ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, 
је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. ст. 2. и 
3.); да сва ко има пра во на суд ску за шти ту ако му је по вре ђе но или ус кра-
ће но не ко људ ско или ма њин ско пра во за јем че но Уста вом, као и пра во на 
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укла ња ње по сле ди ца ко је су по вре дом на ста ле (члан 22. став 1.); да сва-
ко има пра во да не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, 
пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма 
и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ-
ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га (члан 32. став 1.); да се јем чи јед на ка 
за шти та пра ва пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма, као и да сва-
ко има пра во на жал бу или дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом 
се од лу чу је о ње го вом пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су 
(члан 36.); да се сва ко ме под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном, јем чи пра во 
на прав ну по моћ, да прав ну по моћ пру жа ју адво ка ту ра, као са мо стал на и 
не за ви сна слу жба, и слу жбе прав не по мо ћи ко је се осни ва ју у је ди ни ца ма 
ло кал не са мо у пра ве, у скла ду са за ко ном, те да се за ко ном од ре ђу је ка да је 
прав на по моћ бес плат на (члан 67.); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез-
бе ђу је, из ме ђу оста лог, оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на, 
по сту пак пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма (члан 97. тач ка 2.), 
као и да суд ску од лу ку мо же пре и спи ти ва ти са мо над ле жни суд, у за ко-
ном про пи са ном по ступ ку (члан 145. став 4.).

Чла ном 6. став 1. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и 
основ них сло бо да утвр ђе но је да сва ко, то ком од лу чи ва ња о ње го вим гра-
ђан ским пра ви ма и оба ве за ма, има пра во на пра вич ну и јав ну рас пра ву у 
ра зум ном ро ку пред не за ви сним и не при стра сним су дом, обра зо ва ним на 
осно ву за ко на. Чла ном 13. исте Кон вен ци је утвр ђе но је да сва ко ко ме су 
по вре ђе на пра ва и сло бо де пред ви ђе ни у овој кон вен ци ји има пра во на 
де ло тво ран прав ни лек пред на ци о нал ним вла сти ма, без об зи ра на то да 
ли су по вре де из вр ши ла ли ца ко ја су по сту па ла у слу жбе ном свој ству.

У ини ци ја ти ва ма се, као раз лог оспо ра ва ња од ред бе чла на 84. став 2. 
и с њом по ве за не од ред бе чла на 390. став 4. За ко на, ко ји ма је про пи са но 
оба ве зно за сту па ње стран ке од стра не адво ка та у по ступ ку по ре ви зи ји и 
по зах те ву за за шти ту за ко ни то сти, од но сно оба ве зно за сту па ње стран ке 
ко ја је фи зич ко ли це од стра не адво ка та у по ступ ку по жал би с ал тер на-
тив ним пред ло гом за ре ви зиј ско од лу чи ва ње, и с њи ма по ве за них од ре да-
ба чла на 401. став 2. тач ка 2), чла на 404, те чла на 421. став 2. За ко на ко је 
се од но се на по сту па ње су да у слу ча је ви ма кад је ре ви зи ју или зах тев за 
за шти ту за ко ни то сти из ја ви ло ли це ко је ни је адво кат, на во ди да се тим 
од ред ба ма огра ни ча ва пра во стран ке на за шти ту пред су дом и пра во на 
пра вич но су ђе ње и де ло тво ран прав ни лек, јер из ја вљи ва ње ван ред ног 
прав ног ле ка за ви си од ма те ри јал них мо гућ но сти стран ке, што их до во ди 
у не јед нак и не рав но пра ван по ло жај, због њи хо вог дру штве ног по ре кла, 
од но сно имов ног ста ња, чи ме се дис кри ми ни шу и угро жа ва ју си ро ма шни 
гра ђа ни у њи хо вом пра ву да тра же прав ду пред Вр хов ним су дом Ср би је, 
чак и кад при ма ју со ци јал ну по моћ. Та ко ђе се на во ди да је тим од ред ба ма 
су же на устав на га ран ци ја из чла на 36. став 2. Уста ва „да сва ко има пра-
во на жал бу или дру го прав но сред ство“, та ко да са мо ли це ко је за сту па 
адво кат има пра во на ре ви зи ју, ди рект ну ре ви зи ју и зах тев за за шти ту за-
ко ни то сти и да се тим од ред ба ма „фор си ра ју, при ви ле гу ју и фа во ри зу ју 
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адво ка ти“, на ро чи то у од но су на пен зи о ни са не адво ка те и су ди је. Од ред ба 
чла на 84. став 2. За ко на оспо ра ва се и с на во дом да се том од ред бом уво ди 
но ва не рав но прав ност и при ви ле ги ја адво ка та у од но су на оста ле ди пло-
ми ра не прав ни ке при ли ком из ја вљи ва ња ван ред них прав них ле ко ва, те 
да је за ко но да вац ти ме увео дис кри ми на ци ју и не рав но прав ност из ме ђу 
ли ца с истим сте пе ном струч не спре ме.

Од ред ба чла на 401. став 2. тач ка 2) За ко на оспо ра ва се на во дом да се 
том од ред бом уво ди мо но пол на пред у зи ма ње по је ди них прав них рад њи 
у „ко рист адво ка та“, чи ме се вр ши дис кри ми на ци ја пре ма за ни ма њи ма, а 
„де гра ди ра ју дру ги гра ђа ни са ви шим, истим или ни жим ква ли фи ка ци-
ја ма“. Ука зу је се и на не ло гич ност да се гра ђа ни са ми мо гу за сту па ти или 
бра ни ти пред ме ђу на род ним су дом, а да то пра во не ма ју пред до ма ћим 
су до ви ма. Из но си се и ми шље ње да уко ли ко стран ку пред Вр хов ним су-
дом Ср би је мо ра да за сту па адво кат, суд тре ба стран ци да „по слу жбе ној 
ду жно сти до де ли адво ка та, а ни ка ко да зах те ве од ба цу је као не до зво ље не 
за то што их ни је под нео адво кат“, те да се овом за кон ском од ред бом од у-
зи ма стран ци пра во на „ком плет ну суд ску за шти ту“. Од ред ба чла на 401. 
став 2. тач ка 2) За ко на оспо ре на је и на во дом да је бит но да ли це ко је из-
ја ви ре ви зи ју има прав ни ин те рес за ње но под но ше ње и шта у њој пи ше, а 
не ко пи ше и ко под но си ре ви зи ју. По ста вља се и пи та ње за што се стран-
ци ко ја ни је адво кат и не ма ма те ри јал не мо гућ но сти ус кра ћу је пра во на 
пред у зи ма ње прав ног ле ка, за што су ван ред ни прав ни ле ко ви ва жни ји од 
ту жбе или ре дов ног прав ног ле ка, те за што се стран ке по осно ву имов ног 
ста ња ста вља ју у не рав но пра ван по ло жај. Од ред ба чла на 401. став 2. тач ка 
4) За ко на, по ко јој је ре ви зи ја не до зво ље на ако ли це ко је је из ја ви ло ре ви-
зи ју не ма прав ни ин те рес за ње но под но ше ње, оспо ре на је на во дом да је 
у „ди рект ној су прот но сти“ са чл. 1. и 2. истог За ко на, бу ду ћи да стран ке 
„има ју пра во да са ме ту же, пред ла жу, по би ја ју ту ђе ми шље ње, ула жу 
пред став ке, жал бе и све прав не ле ко ве за сво ју су бјек тив ну за шти ту“.

Од ред бе чла на 103. ст. 1. и 6. За ко на ко ји ма је уре ђе но по сту па ње су да 
са под не ском ко ји је не ра зу мљив или не са др жи све што је по треб но да би 
се по ње му мо гло по сту па ти и по ко ме ће стран ци ко ја не ма пу но моћ ни-
ка адво ка та би ти вра ћен под не сак ра ди ис прав ке, осим ако за ко ном ни-
је друк чи је од ре ђе но, с тим што је у оспо ре ном ста ву 6. про пи са но да се 
та од ред ба не при ме њу је ако стран ка има пу но моћ ни ка ко ји је адво кат, 
и да ће суд у том слу ча ју од ба ци ти под не сак ко ји је у име стран ке под нео 
адво кат, оспо ре не су на во дом да се њи ма на ру ша ва Уста вом за га ран то-
ва на јед на кост гра ђа на ка ко у пра ви ма и ду жно сти ма, та ко и у пра ву на 
јед на ку за шти ту пред су дом и дру гим др жав ним ор га ни ма, јер се стран-
ци ко ја има адво ка та оне мо гу ћа ва да уре ди свој под не сак и за шти ти сво-
ја пра ва, за раз ли ку од стран ке ко ја не ма пу но моћ ни ка адво ка та, ко јој се 
вра ћа не у ре дан и не ра зу мљив под не сак. Због то га су, по ми шље њу ини-
ци ја то ра, „адво ка ти дис кри ми ни са ни по осно ву свог дру штве ног по ло жа-
ја, што је про тив но Уста ву“. Ука зу је се на то да по сле ди це та квог по сту па-
ња за стран ку мо гу би ти нео т кло њи ве, а ште та не на док на ди ва. Та ко ђе се 
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на во ди да за „гре шку су ди је по сто ји чи та ва ска ла при зи ва за от кла ња ње 
гре шке“, али не и за про пуст адво ка та.

Устав ни суд је, по ла зе ћи од од ре да ба чла на 97. тач ка 2. и чла на 99. тач-
ка 7. Уста ва, пре ма ко ји ма је На род на скуп шти на овла шће на да за ко ном 
уре ди оства ри ва ње и за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на, као и по сту пак 
пред су до ви ма, а ти ме и пар нич ни по сту пак, од но сно пра ви ла по ступ ка 
за пру жа ње суд ске за шти те по ко ји ма се по сту па и од лу чу је при ли ком ре-
ша ва ња гра ђан ско-прав них спо ро ва из лич них, по ро дич них, рад них, тр-
го вач ких, имо вин ско прав них и дру гих гра ђан ско-прав них од но са, оце нио 
да је, у окви ру на ве де них устав них овла шће ња, са др жа но и овла шће ње за-
ко но дав ца да, уре ђу ју ћи пар нич ни по сту пак, про пи ше вр сте прав них ле-
ко ва и на чин под но ше ња тих прав них ле ко ва, те уре ди и пи та ње на чи на 
за сту па ња стран ке у том по ступ ку.

Устав ни суд је, та ко ђе, има ју ћи у ви ду раз ло ге оспо ра ва ња на ве де них 
од ре да ба чла на 84. став 2, чла на 103. став 6. и чла на 401. став 2. тач ка 2) 
За ко на из не те у ини ци ја та ва ма, кон ста то вао да је овај суд, ка да је у Од-
лу ци број IУ-181/2005 од 28. сеп тем бра 2006. го ди не оце њи вао устав ност 
од ре да ба чла на 84. став 2, чла на 103. став 6, чла на 282. став 1. и чла на 401. 
став 2. тач ка 2) За ко на у од но су на чл. 13. и 22. Уста ва од 1990. го ди не, од-
би ја ју ћи пред лог и не при хва та ју ћи ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за 
утвр ђи ва ње не у став но сти на ве де них од ре да ба, стао на ста но ви ште: да је 
за ко но да вац оспо ре ном од ред бом чла на 84. став 2. За ко на свим прав ним 
и фи зич ким ли ци ма под истим усло ви ма омо гу ћио „при ступ су ду“, од но-
сно суд ску за шти ту у пар нич ном по ступ ку, па и суд ску за шти ту у об ли ку 
пра ва на ула га ње ван ред них прав них сред ста ва – ре ви зи је и зах те ва за за-
шти ту за ко ни то сти, те да се сто га на ве де ним од ред ба ма За ко на не на ру-
ша ва устав ни прин цип на јед на ку за кон ску за шти ту без дис кри ми на ци је 
за јем чен чла ном 13. Уста ва, ни ти се по вре ђу је од ред ба чла на 22. Уста ва о 
јед на кој прав ној за шти ти, јер се ове од ред бе Уста ва од но се на све ко ји се 
пред су дом или дру гим др жав ним ор га ном по ја вљу ју као стран ке; да се та-
квим про пи си ва њем не огра ни ча ва ју ни гра ђа ни у за шти ти сво јих пра ва, 
већ се зах те вом за струч ним за сту па њем, због сло же но сти по ступ ка, ва-
жно сти спо ра и ефи ка сно сти су ђе ња пред Вр хов ним су дом као нај ви шим 
су дом у Ре пу бли ци, шти те пра ва стра на ка, за чи ју за шти ту је нео п ход но 
струч но прав но зна ње и ис ку ство, чи ме се омо гу ћа ва да се о пра ви ма и 
оба ве за ма стра на ка од лу чи де ло твор но и у ра зум ном ро ку; да се оспо-
ре ним од ред ба ма чла на 84. став 2. и чла на 401. став 2. тач ка 2) За ко на не 
дис кри ми ни шу ди пло ми ра ни прав ни ци ко ји се не ба ве адво ка ту ром као 
про фе си јом, у од но су на адво ка те, јер се овим од ред ба ма За ко на на ве де-
на ли ца не до во де у не јед нак по ло жај по осно ву не ког од свој ста ва из чла-
на 13. Уста ва, с об зи ром на то да је оба вља ње адво ка ту ре као са мо стал не 
де лат но сти до ступ но свим ли ци ма под усло ви ма про пи са ним за ко ном, а 
да су од го во ри на пи та ња да ли су на ве де на ре ше ња оправ да на и це лис-
ход на и да ли по ску пљу ју тро шко ве фи зич ких и прав них ли ца ко ја се по-
ја вљу ју као стран ке пред Вр хов ним су дом Ср би је по ван ред ним прав ним 
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сред стви ма, ствар за ко но дав не по ли ти ке, ко ју Устав ни суд ни је над ле жан 
да оце њу је. Оце ње но је, та ко ђе, да се оспо ре ним од ред ба ма За ко на о оба-
ве зном за сту па њу пар нич не стран ке од стра не адво ка та, не вр ши ни дис-
кри ми на ци ја гра ђа на пре ма имов ном ста њу, јер је од ред ба ма чл. 164. до 
168. За ко на про пи са на мо гућ ност осло ба ђа ња од пла ћа ња тро шко ва по-
ступ ка стран ке ко ја пре ма свом оп штем имов ном ста њу ни је у мо гућ но сти 
да сно си те тро шко ве, па и мо гућ ност да се стран ци ко ја је пот пу но осло-
бо ђе на пла ћа ња тро шко ва по ступ ка при зна пра во на бес плат но адво кат-
ско за сту па ње, ко је се пра во, ако је то ну жно ра ди за шти те пра ва стра на ка, 
оства ру је у пр во сте пе ном пар нич ном по ступ ку, али се ње го во деј ство да-
ље про те же и на по сту пак по ван ред ним прав ним ле ко ви ма. Устав ни суд је 
у ис тој од лу ци, IУ-181/2005, по во дом од ред бе чла на 103. За ко на, оце нио: да 
из од ре да ба чла на 103. За ко на про из ла зи оба ве за су да да по у ча ва стран ку 
ко ја не ма пу но моћ ни ка адво ка та, да кле – не у ку стран ку, док ће не у ре дан, 
не ра зу мљив или не пот пун под не сак адво ка та, као ква ли фи ко ва ног пу но-
моћ ни ка стран ке ко ји се про фе си о нал но ба ви пру жа њем прав не по мо ћи, 
суд од ба ци ти без вра ћа ња под не ска и од ре ђи ва ња на кнад ног ро ка за ње го-
во уре ђе ње; да је су шти на оспо ре них од ре да ба чла на 103. ст. 1. и 6. За ко на 
обез бе ђи ва ње пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку ко је је ве за но за про це сне 
ак тив но сти су да у од но су на по сту па ње с не ра зу мљи вим под не ском или 
под не ском ко ји не са др жи све што је по треб но да би се по ње му мо гло по-
сту па ти; да се ре ше њем из ста ва 6. тог чла на За ко на „не на ру ша ва јед на-
кост гра ђа на пред за ко ном и су дом“, ни ти се „дис кри ми ни шу адво ка ти“, 
од но сно не ста вља се у по вољ ни ји по ло жај стран ка ко ју не за сту па адво-
кат, ни ти она ко ја је са ма адво кат, јер за сту па ње стран ке од стра не адво ка-
та (из у зев по на ве де ним ван ред ним прав ним сред стви ма) ни је оба ве зно, 
те стран ка сло бод но од лу чу је да ли ће се су ду обра ти ти не по сред но, или 
пре ко пу но моћ ни ка ко ји ни је адво кат, или пак пре ко пу но моћ ни ка ко ји је 
адво кат; да ће и не у ре дан и не ра зу мљив под не сак тзв. не у ке стран ке суд 
та ко ђе од ба ци ти, уко ли ко стран ка не по сту пи са гла сно од ред ба ма чла на 
103. ст. 2. до 4. За ко на; да стран ка ко ја има струч ног за ступ ни ка, ка да пре-
тр пи ште ту због то га што је суд од ба цио не у ре дан или не ра зу мљив под не-
сак мо же тра жи ти от кла ња ње штет них по сле ди ца пу тем ре гре сног зах те ва 
пре ма пу но моћ ни ку; да не сто ји ни на вод из ини ци ја ти ве да оспо ре на од-
ред ба чла на 103. став 6. За ко на адво ка ту не да је мо гућ ност да „ис пра ви ту-
жбу“, јер За кон о пар нич ном по ступ ку до пу шта ис прав ку гре ша ка у ту жби 
у по гле ду по је ди них на во да ту жбе у то ку це лог по ступ ка пред су дом, те да 
је на чин ка ко ће се пру жи ти по моћ не у кој стран ци у за ко ном про пи са ном 
по ступ ку пред су дом ствар за ко но дав не по ли ти ке, од но сно оце не за ко но-
дав ца, ко ју Устав ни суд ни је над ле жан да оце њу је.

По ла зе ћи од чи ње ни це да су и у овом пред ме ту оспо ре не од ред бе чла на 
84. став 2, чла на 103. став 6. и чла на 401. став 2. тач ка 2) За ко на, и то слич-
ним или го то во исто вет ним раз ло зи ма у од но су на чл. 21. и 36. Уста ва од 
2006. го ди не, а да те од ред бе Уста ва ко ре спон ди ра ју са чл. 13. и 22. Уста ва од 
1990. го ди не и да је о њи ма Устав ни суд већ од лу чио Од лу ком IУ-181/2005 
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од 28. сеп тем бра 2006. го ди не, Суд је оце нио да се оспо ре ним од ред ба ма 
чла на 84. став 2, чла на 103. ст. 1. и 6. и чла на 401. став 2. тач ка 2) За ко на не 
на ру ша ва Уста вом за јем че на јед на кост пред су дом (члан 21.). Та ко ђе, про-
пи си ва њем у чла ну 390. став 4. За ко на да стран ку ко ја је фи зич ко ли це мо-
ра за сту па ти адво кат у по ступ ку по жал би с ал тер на тив ним пред ло гом за 
ре ви зиј ско од лу чи ва ње (ди рект на ре ви зи ја) и про пи си ва њем у чла ну 404. 
и чла ну 421. став 2. За ко на да ће ре ви зиј ски суд не бла го вре ме ну или не до-
зво ље ну ре ви зи ју од ба ци ти ре ше њем, ако то у гра ни ца ма сво јих овла шће-
ња ни је учи нио пр во сте пе ни суд, од но сно да ће се, ако у чл. 413. до 420. ни је 
што дру го од ре ђе но, у по ступ ку по зах те ву за за шти ту за ко ни то сти сход но 
при ме њи ва ти од ред бе чла на 397, чл. 400. до 406, чл. 410. и 411. овог за ко на, 
не на ру ша ва се пра во на јед на ку за шти ту пра ва и на прав но сред ство из 
чла на 36. Уста ва. Сто га је Устав ни суд оце нио да оспо ре не од ред бе чла на 84. 
став 2, чла на 103. ст. 1. и 6, чла на 390. став 4, чла на 401. став 2. тач ка 2), те 
чла на 404. и чла на 421. став 2. За ко на, ни су не са гла сне са Уста вом.

По во дом ини ци ја ти ве ко јом се тра жи оце на устав но сти од ре да ба 
чл. 249. до 261. За ко на ко је се од но се на ве шта че ње, а у ко јој се као раз лог 
оспо ра ва ња на во ди да се тим од ред ба ма ства ра ју не по треб ни тро шко ви и 
оду го вла чи спор, јер и стран ка ко ја је нпр. суд ски ве штак еко ном ско-фи-
нан сиј ске стру ке мо ра да пла ти ве шта ка, иако има ква ли фи ка ци је да са-
ма из вр ши ве шта че ње, „чи ме се де гра ди ра јед на од стра на ка у по ступ ку“ 
и до во ди у не јед нак и не рав но пра ван по ло жај, Устав ни суд је кон ста то вао 
да од ред бе чл. 249. до 261. За ко на уре ђу ју, по ред оста лог: усло ве за из во-
ђе ње до ка за ве шта че њем (члан 249.); са др жи ну пред ло га за ве шта че ње, ле-
ги ти ма ци ју и усло ве пред ла га ња лич но сти ве шта ка (члан 250.); усло ве под 
ко ји ма се ве штак мо же осло бо ди ти ве шта че ња (члан 252.); раз ло ге за из-
у зе ће ве шта ка (члан 253.); ка жња ва ње ве шта ка (члан 254.); тро шко ве ве-
шта че ња (члан 255.), са др жи ну ре ше ња ко јим се од ре ђу је ве шта че ње (члан 
256.); из ра ду и до ста вља ње на ла за и ми шље ња ве шта ка и др. (чл. 257. до 
260.). Бу ду ћи да је од ред бом чла на 253. став 1. у ве зи са чла ном 66. став 
1. тач ка 1) За ко на ис кљу че но да би ло ко мо же би ти ве штак у соп стве ном 
спо ру, Суд је оце нио да ова ква од ред ба упра во има за циљ да омо гу ћи за-
ко ни ту, јед на ку и пра вич ну за шти ту пра ва стра на ка (члан 2. став 1. За ко-
на) и да не дис кри ми ни ше стран ке по би ло ком осно ву, с об зи ром на то да 
је сва ко ду жан да из не се чи ње ни це и пред ло жи до ка зе на ко ји ма за сни ва 
свој зах тев или ко јим оспо ра ва на во де и до ка зе про тив ни ка (члан 220.) и 
да стран ка ко ја твр ди да има не ко пра во сно си те рет до ка зи ва ња чи ње ни це 
ко ја је бит на за на ста нак или оства ри ва ње пра ва, ако за ко ном ни је друк чи-
је од ре ђе но (члан 223. став 2.). Сто га је Устав ни суд оце нио да од ред бе чл. 
249. до 261. За ко на ни су не са гла сне са Уста вом, већ пред ста вља ју кон кре-
ти за ци ју јем ства пра ва на не при стра сан суд из чла на 32. став 1. Уста ва.

По во дом од ре да ба чл. 281. и 282. За ко на, ко је су оспо ре не на во дом да 
под но ше њем оба ве зног од го во ра на ту жбу стран ка би ва из ло же на не по-
треб ним тро шко ви ма пла ћа ња суд ских так си, уз по зи ва ње на прак тич-
не по сле ди це при ме не тих од ред би, Устав ни суд је, по ла зе ћи од то га да је 
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оспо ре ним од ред ба ма чл. 281. и 282. За ко на про пи са но да ће суд ту жбу с 
при ло зи ма до ста ви ти ту же ном на од го вор у ро ку од 30 да на од да на при-
је ма ту жбе у су ду и да је ту же ни ду жан да у ро ку до 30 да на од при је ма 
ту жбе са при ло зи ма под не се су ду од го вор на ту жбу, с тим што је ду жан да 
ту же ног по у чи о са др жи ни од го во ра и по сле ди ца ма про пу шта ња да од-
го во ри на ту жбу у од ре ђе ном ро ку, као и да је Устав ни суд оце њи вао тај 
раз лог оспо ра ва ња у пред ме ту IУ-181/2005, ка да је, има ју ћи у ви ду члан 
10. За ко на о пар нич ном по ступ ку ко ји уста но вља ва пра во стран ке да суд 
од лу чи о ње ним зах те ви ма и пред ло зи ма у ра зум ном ро ку и ду жност су да 
да на сто ји да се по сту пак спро ве де без оду го вла че ња и са што ма ње тро-
шко ва, као и члан 7. За ко на ко јим је про пи са но да су стран ке ду жне да из-
не су све чи ње ни це и до ка зе на ко ји ма за сни ва ју сво је зах те ве и пред ло же 
до ка зе ко ји ма се утвр ђу ју те чи ње ни це, оце нио да из на ве де них од ре да ба 
За ко на про из ла зи да је уре дан од го вор на ту жбу до ста вљен у за кон ском 
ро ку ка ко је то про пи са но оспо ре ним од ред ба ма (по ред оста лих и чла-
на 282. За ко на), ну жни услов про це сне ефи ка сно сти и еко но мич но сти, 
од но сно за кон ског зах те ва да се пар нич ни по сту пак спро ве де без оду го-
вла че ња и са што ма ње тро шко ва, те да се ту же ном да је (по ред оста лих, 
и од ред ба ма чла на 282. став 1. За ко на) мо гућ ност да ак тив но уче ству је у 
по ступ ку. С об зи ром на то да је ста вом 2. чла на 282. За ко на уста но вље-
на ду жност су да да ту же ног по у чи ка ко о са др жи ни од го во ра на ту жбу, 
та ко и о по сле ди ца ма про пу шта ња под но ше ња од го во ра у од ре ђе ном ро-
ку, по оце ни Устав ног су да, оба ве за до ста вља ња од го во ра на ту жбу не мо-
же се сма тра ти рад њом ко ја са мо из ла же ту же ног пла ћа њу так се, већ се 
овом од ред бом За ко на обез бе ђу је суд ска за шти та у скла ду са прин ци пи ма 
утвр ђе ним Уста вом, и спро во ди на че ло јед на ко сти стра на ка у по ступ ку 
пред су дом. На и ме, пре ма од ред ба ма За ко на, обе стра не у по ступ ку има ју 
пра во да се из ја сне о зах те ви ма, пред ло зи ма и на во ди ма су прот не стран-
ке, чи ме се обез бе ђу ју за кон ске прет по став ке да сва ка стран ка има јед на-
ку мо гућ ност од го во ра на на во де дру ге стран ке. Има ју ћи у ви ду на ве де но, 
Устав ни суд је оце нио да од ред бе чл. 281. и 282. За ко на о пар нич ном по-
ступ ку ни су не са гла сне са Уста вом, те ини ци ја ти ву и у том де лу ни је при-
хва тио, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

Од ред бе чла на 394. ст. 2. и 3. и с њи ма по ве за на од ред ба чла на 486. 
став 1. За ко на, ко је се од но се на усло ве за из ја вљи ва ње ре ви зи је, оспо ре не 
су с на во дом да се тим од ред ба ма ве ћи на гра ђа на дис кри ми ни ше и ли-
ша ва пра ва „на тре ћи сте пен оства ри ва ња пра ва на во ђе ње по ступ ка“ с 
об зи ром на то да „97% до 98% пред ме та“ има ма њу вред ност од 500.000,00 
ди на ра, и да због то га исто то ли ко пар ни ча ра не ма пра во на за шти ту пред 
Вр хов ним су дом Ср би је, чи ме се на ру ша ва јед на кост свих и сва ког пред 
Уста вом и за ко ном и пра во на јед на ку за кон ску за шти ту без дис кри ми-
на ци је. Ис ти че се и да оспо ре не за кон ске од ред бе су до ви че сто ко ри сте 
у ци љу дис кри ми на ци је и из и гра ва ња пра ва стра на ка у по ступ ку, те да 
има слу ча је ва да су до ви са ми од ре ђу ју вред ност спо ра у по ступ ку, ка ко би 
стран ку оне мо гу ћи ли у оства ри ва њу пра ва на суд ску за шти ту ре ви зи јом 
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као ван ред ним прав ним ле ком. Ини ци ја то ри сма тра ју да се ти ме по вре-
ђу ју од ред бе чл. 21, 22. и 36. Уста ва. Пред ла же се и бри са ње и до да ва ње 
од ре ђе них ре чи и ста во ва у оспо ре ним од ред ба ма За ко на.

Устав ни суд је кон ста то вао да је оспо ре ним од ред ба ма чла на 394. ст. 
2. и 3. За ко на про пи са но да ре ви зи ја ни је до зво ље на у имо вин ско прав-
ним спо ро ви ма кад се ту жбе ни зах тев од но си на по тра жи ва ње у нов цу, 
пре да ју ства ри или из вр ше ње не ке дру ге чи нид бе, ако вред ност пред ме та 
спо ра не пре ла зи 500.000 ди на ра, ни ти у имо вин ско прав ним спо ро ви ма 
кад се ту жбе ни зах тев не од но си на по тра жи ва ње у нов цу, пре да ју ства ри 
или из вр ше ње не ке дру ге чи нид бе, ако вред ност пред ме та спо ра не пре-
ла зи 500.000 ди на ра. Та ко ђе, оспо ре ном од ред бом чла на 486. став 1. За ко-
на про пи са но је да ре ви зи ја у при вред ним спо ро ви ма ни је до зво ље на ако 
вред ност пред ме та спо ра по би ја ног де ла пра во сна жне пре су де не пре ла зи 
2.500.000 ди на ра.

По ла зе ћи од то га да на ве де не од ред бе За ко на тр пе из у зет ке, та ко 
што је ре ви зи ја увек до зво ље на у пар ни ца ма о пра ву на из др жа ва ње или 
о пра ву на уки да ње из др жа ва ња, у спо ро ви ма о пра ву на на кна ду ште-
те због из гу бље ног из др жа ва ња услед смр ти да ва о ца из др жа ва ња, у имо-
вин ским спо ро ви ма ко ји на ста ју из про тив у став них и про тив за ко ни тих 
по је ди нач них ака та и рад њи ко ји ма се прав на или фи зич ка ли ца за ви сно 
од се ди шта, од но сно пре би ва ли шта ста вља ју у не рав но пра ван по ло жај 
на је дин стве ном тр жи шту или на дру ги на чин на ру ша ва је дин ство тр жи-
шта, укљу чу ју ћи и пар ни це о на кна ди ште те, ко ја се ти ме про у зро ку је, у 
спо ро ви ма због по вре де аутор ског пра ва, за шти те и упо тре бе про на ла ска 
и тех нич ких уна пре ђе ња, узо ра ка, мо де ла и жи го ва, фир ме или на зи ва, 
као и у спо ро ви ма из не ло јал не утак ми це и мо но по ли стич ких по на ша ња 
кад се не од но се на имо вин ско прав ни зах тев (члан 394. став 4. тач. 1) до 
4) За ко на), као и у пар ни ца ма о спо ро ви ма о за сни ва њу, по сто ја њу и пре-
стан ку рад ног од но са (члан 439.), док је пре ма чла ну 486. За ко на ре ви зи ја 
у при вред ним спо ро ви ма увек до зво ље на у спо ро ви ма из чла на 394. став 
4. тач. 3) и 4) За ко на, те да пре ма чла ну 187. ст. 1. и 3. За ко на вред ност 
пред ме та спо ра пред ста вља ну жан еле мент ту жбе, од ко јег за ви си над ле-
жност су да, са став су да и пра во на из ја вљи ва ње ре ви зи је и да пра во на 
пра вич но су ђе ње из чла на 2. За ко на о пар нич ном по ступ ку са др жи у се би 
и пра во на по сту пак од го ва ра ју ћег ква ли те та у по ступ ку по ван ред ним 
прав ним ле ко ви ма то се, по оце ни Устав ног су да, на ве де ним од ред ба ма не 
дис кри ми ни шу гра ђа ни. Пре ма ста ву Су да, ова кво за кон ско огра ни ча ва-
ње мо гућ но сти при сту па Вр хов ном су ду кроз утвр ђе ну ми ни мал ну вред-
ност пред ме та спо ра пред ста вља ра зум но огра ни че ње про пи са но у скла ду 
с јав ним ин те ре сом ефи ка сне суд ске за шти те пра ва и по тре бе да се по сту-
пак пред су до ви ма окон ча у ра зум ном ро ку. Осим то га, по оце ни Устав ног 
су да, Устав у чла ну 36. став 2. јем чи дво сте пе ност по ступ ка у ко јем се од-
лу чу је, та ко да је пи та ње ван ред них прав них сред ста ва за кон ска про це сна 
ма те ри ја, у чи ју це лис ход ност Устав ни суд не мо же ула зи ти, са гла сно чла-
ну 167. Уста ва. Сто га је Устав ни суд оце нио да од ред бе чла на 394. ст. 2. и 3. 
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и чла на 486. став 1. За ко на ни су не са гла сне са Уста вом, те ини ци ја ти ву ни 
у том де лу ни је при хва тио.

Од ред ба чла на 395. За ко на, пре ма ко јој је ре ви зи ја из у зет но до зво ље на 
и про тив дру го сте пе не пре су де, ко ја се не би мо гла по би ја ти ре ви зи јом по 
од ред ба ма чла на 394. овог за ко на, кад је по оце ни апе ла ци о ног су да о до пу-
ште но сти ове ре ви зи је по треб но да се раз мо тре прав на пи та ња од оп штег 
ин те ре са, ујед на чи суд ска прак са или кад је по треб но но во ту ма че ње пра ва, 
оспо ра ва се на во дом да се та квим про пи си ва њем, „прак тич но ком про ми-
ту је“ пра во на за све јед на ку за шти ту пред су дом, јер се пра во на ре ви зи-
ју усло вља ва оце ном апе ла ци о ног су да, што омо гу ћа ва уво ђе ње ар би трар-
но сти и „оза ко ње ње ad hoc по сту па ња апе ла ци о ног и ре ви зиј ског су да“ и 
пред ста вља „про тив у став но за ди ра ње у су шти ну прин ци па прав не си гур-
но сти“. У ини ци ја ти ва ма се у ве зи с овим по ста вља и пи та ње „мо же ли се 
го во ри ти о прав ној си гур но сти, уко ли ко ре ви зиј ски суд, по оце ни апе ла ци-
о ног су да, у не ким слу ча је ви ма по сту па, а у дру гим не, на осно ву флу ид но 
по ста вље них кри те ри ју ма – по тре ба, ко је ни су устав на ка те го ри ја“.

Пре ма оце ни Устав ног су да, про пи си ва ње у чла ну 395. За ко на да је ре-
ви зи ја из у зет но до зво ље на и про тив дру го сте пе не пре су де, ко ја се не би 
мо гла по би ја ти ре ви зи јом, кад је по оце ни апе ла ци о ног су да по треб но да 
се раз мо тре прав на пи та ња од оп штег ин те ре са, ујед на чи суд ска прак са 
или кад је по треб но но во ту ма че ње пра ва, ни је су прот но Уста ву, с об зи-
ром на то да ефи ка сан ме ха ни зам за шти те људ ских пра ва зах те ва по тре бу 
ујед на ча ва ња суд ске прак се за у зи ма њем ста ва о не ком спор ном прав ном 
пи та њу од оп штег ин те ре са, као и омо гу ћа ва ња гра ђа ни ма што ши рег 
пра ва на при ступ су ду. Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је оце нио да 
оспо ре не од ред бе чла на 395. За ко на ни су не са гла сне са Уста вом и да ини-
ци ја ти ву не тре ба при хва ти ти.

Оспо ре на од ред ба чла на 417. За ко на о пар нич ном по ступ ку ко ја се 
од но си на раз лог због ко га јав ни ту жи лац мо же по би ја ти прав но сна жну 
пре су ду под но ше њем зах те ва за за шти ту за ко ни то сти, по ми шље њу јед-
ног ини ци ја то ра, до во ди јав ног ту жи о ца у не рав но пра ван по ло жај у од-
но су на адво ка те, ко ји на вод но мо гу овим ван ред ним прав ним сред ством 
по би ја ти пре су ду из свих раз ло га, а не са мо из раз ло га на ве де них у чла ну 
361. став 2. тач ка 5) За ко на.

Устав ни суд је оце нио да од ред ба чла на 417. За ко на пре ма ко јој јав ни 
ту жи лац мо же по ди ћи зах тев за за шти ту за ко ни то сти због бит не по вре-
де од ре да ба пар нич ног по ступ ка из чла на 361. став 2. тач ка 5) овог за ко-
на, тј. кад је суд про тив но од ред ба ма овог за ко на за сно вао сво ју од лу ку 
на не до зво ље ним рас по ла га њи ма стра на ка, про из ла зи из по ло жа ја јав ног 
ту жи о ца, ко ји ни је стран ка у по ступ ку, већ са мо стал ни др жав ни ор ган 
ко ји шти ти јав ни ин те рес, па и ре а гу је са мо у слу ча ју рас по ла га ња стра-
на ка ко ја су у су прот но сти са при нуд ним про пи си ма, јав ним по рет ком и 
пра ви ли ма мо ра ла. По ла зе ћи од то га да, пре ма чла ну 413. став 1. За ко на, 
јав ни ту жи лац мо же по ди ћи зах тев за за шти ту за ко ни то сти про тив прав-
но сна жне суд ске од лу ке по слу жбе ној ду жно сти или на пред лог стран ке, 
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а да је, пре ма чла ну 418. За ко на, стран ка ко ја је под не ла пред лог јав ном 
ту жи о цу да по диг не зах тев за за шти ту за ко ни то сти овла шће на да у про-
пи са ном ро ку са ма из ја ви ово прав но сред ство, то по оце ни Устав ног су да 
про из ла зи да се том од ред бом не вр ши би ло ка ква дис кри ми на ци ја у про-
це сним пра ви ма из ме ђу јав ног ту жи о ца и пар нич них стра на ка, од но сно 
њи хо вих пу но моћ ни ка. Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је оце нио 
да од ред ба чла на 417. За ко на о пар нич ном по ступ ку ни је не са гла сна са 
Уста вом, те ини ци ја ти ва и у том де лу ни је при хва ће на.

Устав ни суд, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да 
оце њу је са гла сност од ре да ба истог за ко на, ни ти да оце њу је при ме ну од ре-
да ба За ко на у кон крет ном суд ском по ступ ку, па је та кав зах тев од ба цио и 
од лу чио као у тач ки 2. из ре ке, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 1) За-
ко на о Устав ном су ду. Та ко ђе, Устав ни суд ни је над ле жан да да је од го во ре и 
ми шље ња о це лис ход но сти и оправ да но сти по је ди них за кон ских ре ше ња.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав-
ном су ду, као и чла на 82. став 2. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног 
су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је ре шио 
као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-28/2005 од 30. апри ла 2009. го ди не

За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05 и 63/06)

– чл. 19, 68, 223. и 240.

Про пи си ва ње огра ни че ња оспо ре ним чла ном 68. За ко на у по гле ду 
бро ја го ди на пен зиј ског ста жа за ко је се ра чу на ју лич ни бо до ви, у скла ду 
је с устав ним овла шће њем за ко но дав ца да уре ђу је и обез бе ђу је си стем у 
обла сти со ци јал ног оси гу ра ња. Кон крет но од ре ђи ва ње гор ње гра ни це 
пен зиј ског ста жа про пи си ва њем да он мо же из но си ти нај ви ше 45 го ди-
на, као и про пи си ва ње раз ли чи тог на чи на вред но ва ња пен зиј ског ста-
жа до и из над 40 го ди на, је сте ствар за ко но дав не по ли ти ке ко ју Устав ни 
суд, са гла сно од ред би чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да оце њу је. Ка ко 
се на ве де на од ред ба од но си са мо на оси гу ра ни ке ко ји су пра во на пен-
зи ју оства ри ли на кон сту па ња на сна гу За ко на, она не ма по врат но деј-
ство, те ни је не са гла сна с од ред бом чла на 197. став 1. Уста ва.

Пре во ђе њем при вре ме не на кна де на ин ва лид ску пен зи ју, на на чин 
утвр ђен оспо ре ним од ред ба ма чла на 223. За ко на не ус кра ћу је се, ни ти 
огра ни ча ва тзв. сте че но пра во, јер се ти ме са мо вр ши пој мов но ускла ђи-
ва ње по је ди них ин сти ту та и пра ва ко је је по зна вао ра ни је ва же ћи за кон 
с ин сти ту ти ма и пра ви ма утвр ђе ним ва же ћим За ко ном о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу.

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 240. За ко на не по вре ђу је се устав ни 
прин цип за бра не дис кри ми на ци је (јед на ко сти гра ђа на) јер се утвр ђе на 
мо гућ ност пре и спи ти ва ња од но си на све на ла зе и ми шље ња на осно ву 
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ко јих су, до сту па ња на сна гу За ко на, при зна та пра ва из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња по осно ву ин ва лид но сти, тј. од но си се јед на ко, 
под истим усло ви ма, на све гра ђа не ко ји се на ла зе у ис тој прав ној си ту-
а ци ји про пи са ној оспо ре ном од ред бом, а ка ко се њи ма уре ђу ју про це-
сно прав на, а не ма те ри јал но прав на пи та ња (пра ва оси гу ра ни ка), Суд је 
оце нио да се тим од ред ба ма не по вре ђу је ни устав ни прин цип за бра не 
по врат ног деј ства оп штих ака та из чла на 197. Уста ва.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти од ре да ба чл. 68, 223. и 240. За ко на о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 
101/05 и 63/06).

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 19. 
За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 34/03).

3. Од ба цу ју се ини ци ја ти ве за оце ну са гла сно сти оспо ре них од ре да ба 
чл. 68. и 240. За ко на из тач ке 1. с од ред ба ма истог за ко на, од ред ба ма За-
ко на о осно ва ма пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња и За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ре да ба 

чла на 19. За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 34/03), као и ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти од ре да ба чл. 
68, 104, 223. и 240. За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05 и 63/06).

У ини ци ја ти ви под не тој 26. де цем бра 2007. го ди не, ко јом се оспо ра ва-
ју од ред бе чла на 19. За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 34/03), на во ди се да су оспо ре не од ред бе у не са-
гла сно сти с од ред ба ма чл. 15. и 21. Уста ва, јер се осо бе му шког и жен ског 
по ла раз ли чи то тре ти ра ју ка да је у пи та њу ста ро сна гра ни ца за од ла зак у 
пен зи ју, чи ме се вр ши дис кри ми на ци ја по осно ву пол не при пад но сти.

У ини ци ја ти ва ма ко ји ма се оспо ра ва ју од ред бе чл. 68, 223. и 240. За ко-
на на ве де ног у тач ки 1 из ре ке, ис ти че се да је оспо ре на од ред ба чла на 68. 
За ко на у су прот но сти с од ред ба ма чла на 47. и чла на 49. став 2. истог за ко-
на, од го ва ра ју ћим од ред ба ма За ко на о осно ва ма пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња, као и с од ред ба ма Уста ва ко је за бра њу ју дис кри ми на ци ју гра-
ђа на по би ло ком осно ву. Да ље се на во ди да оспо ре не од ред бе чла на 223. 
За ко на уки да ју основ на пра ва ли ци ма ко ја ни су за по сле на, а ко ри сни ци су 
при вре ме не на кна де, јер се оства ре на пра ва „пре во де у ма ња пра ва“. Та-
ко ђе, на во ди се да су оспо ре не од ред бе чла на 240. За ко на у су прот но сти 
с од ред бом чла на 197. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ко ја за бра њу је по врат но 
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деј ство за ко на, као и с од ред бом чла на 242. став 3. За ко на о оп штем управ-
ном по ступ ку, јер се оспо ре ним од ред ба ма ме ња ју, и то ре тро ак тив но, од-
ред бе За ко на о оп штем управ ном по ступ ку. Пре ма ми шље њу ини ци ја то-
ра, оспо ре не за кон ске од ред бе су сто га у су прот но сти са про кла мо ва ним 
устав ним прин ци пи ма о са гла сно сти за кон ских про пи са, за бра ни ре тро-
ак тив но сти и прав ној си гур но сти гра ђа на. Део ини ци ја ти ве ко јом се оспо-
ра ва устав ност од ред бе чла на 104. За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу За кључ ком Устав ног су да из дво јен је у по се бан пред мет.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио да је оспо ре ним од-
ред ба ма чла на 19. За ко на би ло про пи са но да оси гу ра ник сти че пра во на 
ста ро сну пен зи ју: 1) кад на вр ши 63 (му шка рац), од но сно 58 (же на) го ди на 
жи во та и нај ма ње 20 го ди на ста жа оси гу ра ња; 2) кад на вр ши 65 (му шка-
рац), од но сно 60 (же на) го ди на жи во та и нај ма ње 15 го ди на ста жа оси-
гу ра ња; и 3) кад на вр ши 40 (му шка рац), од но сно 35 (же на) го ди на ста жа 
оси гу ра ња и нај ма ње 53 го ди не жи во та. Оспо ре ним од ред ба ма чла на 68. 
За ко на про пи са но је да пен зиј ски стаж из чла на 62. овог за ко на нај ви-
ше мо же из но си ти 45 го ди на (став 1.), да се пен зиј ски стаж до 40 го ди на 
ис ка зан у го ди на ма, ме се ци ма и да ни ма ра чу на на на чин утвр ђен у чла-
ну 67. овог за ко на (став 2.), да се пен зиј ски стаж из над 40 го ди на ра чу на 
– го ди на као 0,5, ме сец као 0,0417, а дан као 0,00139. Оспо ре ним од ред ба-
ма чла на 223. За ко на утвр ђе но је: да се ко ри сни ку пра ва на при вре ме ну 
на кна ду по осно ву II и III ка те го ри је ин ва лид но сти, од но сно пре о ста ле 
рад не спо соб но сти, ко ји ни је за по слен, вр ши пре во ђе ње при вре ме не на-
кна де у ин ва лид ску пен зи ју, у из но су од 50% ин ва лид ске пен зи је од ре ђе-
не у скла ду с од ред ба ма овог за ко на (став 1.), а да уко ли ко је ин ва лид ска 
пен зи ја из ста ва 1. овог чла на ма ња од за те че ног из но са при вре ме не на-
кна де, ко ри сник пра ва за др жа ва за те че ни из нос на кна де, све док се ускла-
ђи ва њем овај из нос не из јед на чи са ви си ном ин ва лид ске пен зи је од ре ђе-
не у скла ду са ста вом 1. овог чла на (став 2.). Oспореним одредбaма чла на 
240. За ко на про пи са но је да се ре ше ња ко ји ма су, до да на сту па ња на сна гу 
овог за ко на, при зна та пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња или 
ко ји ма је утвр ђен пен зиј ски стаж, а ко ји ма је очи глед но по вре ђен ма те ри-
јал ни за кон, мо гу уки ну ти по пра ву над зо ра и по про те ку ро ка утвр ђе ног 
за ко ном ко јим је уре ђен оп шти управ ни по сту пак, у ро ку од пет го ди на 
од да на сту па ња на сна гу овог за ко на (став 1.) и да се на ла зи и ми шље ња 
ор га на ве шта че ња на осно ву ко јих су, до да на сту па ња на сна гу овог за ко-
на, при зна та пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња по осно ву ин-
ва лид но сти, мо гу пре и спи ти ва ти по слу жбе ној ду жно сти, у ро ку од пет 
го ди на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на (став 2.).

Устав Ре пу бли ке Ср би је утвр ђу је: да се Уста вом јем че и, као та ква, 
не по сред но се при ме њу ју људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на оп ште при-
хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма и за ко ни ма, као и да се за ко ном мо же про пи са ти на чин оства-
ри ва ња ових пра ва са мо ако је то Уста вом из ри чи то пред ви ђе но или ако 
је то нео п ход но за оства ре ње по је ди ног пра ва због ње го ве при ро де, при 
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че му за кон ни у ком слу ча ју не сме да ути че на су шти ну за јем че ног пра ва 
(члан 18. став 2.); да се до стиг ну ти ни во људ ских и ма њин ских пра ва не 
мо же сма њи ва ти (члан 20. став 2.); да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, 
не по сред на или по сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, 
по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо-
ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, 
ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. став 3.); да се 
пен зиј ско оси гу ра ње уре ђу је за ко ном (члан 70. став 1.); да Ре пу бли ка Ср-
би ја уре ђу је и обез бе ђу је си стем у обла сти со ци јал ног оси гу ра ња и дру гих 
об ли ка со ци јал не си гур но сти (члан 97. тач ка 8.); да Устав ни суд мо же оце-
ни ти са гла сност за ко на и дру гих оп штих ака та с Уста вом, оп штих ака та са 
за ко ном и по пре стан ку њи хо вог ва же ња, ако је по сту пак оце не устав но-
сти по кре нут нај ка сни је у ро ку од шест ме се ци од пре стан ка њи хо вог ва-
же ња (члан 168. став 5.); да за ко ни и сви дру ги оп шти ак ти не мо гу има ти 
по врат но деј ство, као и да, из у зет но, са мо по је ди не од ред бе за ко на мо гу 
има ти по врат но деј ство, ако то на ла же оп шти ин те рес утвр ђен при до но-
ше њу за ко на (члан 197. ст. 1. и 2.).

Оспо ре ном од ред бом чла на 68. став 1. За ко на про пи са но је огра ни-
че ње у го ди на ма пен зиј ског ста жа за ко је се ра чу на ју лич ни бо до ви, та-
ко што је од ре ђе но да пен зиј ски стаж нај ви ше мо же из но си ти 45 го ди на. 
Утвр ђи ва ње гра ни це пен зиј ског ста жа на на чин од ре ђен оспо ре ном од-
ред бом За ко на за сни ва се на на че лу да се пра ва из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња сти чу и оства ру ју за ви сно од ду жи не и оби ма ула га ња 
сред ста ва за ово оси гу ра ње, али и на на че лу уза јам но сти и со ли дар но-
сти, са гла сно од ред би чла на 5. став 1. За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу, ко је омо гу ћу је оства ри ва ње ве ћег оби ма пра ва јед них оси гу-
ра ни ка уз огра ни че ње нај ви шег из но са пра ва дру гих оси гу ра ни ка, чи ме 
се из ра жа ва ју ци ље ви со ци јал не по ли ти ке др жа ве. Оспо ре на од ред ба За-
ко на од но си се са мо на оси гу ра ни ке ко ји су пра во на пен зи ју оства ри ли 
на кон сту па ња на сна гу За ко на чи је су од ред бе оспо ре не, од но сно та од-
ред ба уре ђу је је дан део од ре ђе ног пра ва – гор њу гра ни цу го ди на пен зиј-
ског ста жа до ко је се ра чу на пен зиј ски стаж, а ко је се оства ру је по чет ком 
при ме не за ко на и убу ду ће, а прав ни ре жим већ оства ре них пра ва ко ја су 
ва же ћим за ко ном утвр ђе на на друк чи ји на чин уре ђен је пре ла зним од-
ред ба ма За ко на. Са гла сно на ве де ном, оспо ре на од ред ба За ко на, по оце ни 
Устав ног су да, не ма по врат но деј ство те, сто га, ни је у не са гла сно сти с од-
ред бом чла на 197. став 1. Уста ва. Оспо ре ном од ред бом не по вре ђу је се на-
че ло за бра не дис кри ми на ци је из чла на 21. став 3. Уста ва, јер се утвр ђе но 
огра ни че ње у го ди на ма пен зиј ског ста жа за ко је се ра чу на ју лич ни бо до ви 
јед на ко од но си на све оси гу ра ни ке ко ји се на ла зе (или на ђу) у ис тој прав-
ној си ту а ци ји про пи са ној том од ред бом, ни ти се ства ра не јед на кост (дис-
кри ми на ци ја) гра ђа на с об зи ром на њи хо ва свој ства утвр ђе на на ве де ном 
устав ном од ред бом. Та ко ђе, оспо ре на од ред ба За ко на не ус кра ћу је ни ти 
огра ни ча ва пра во за слу чај ста ро сти утвр ђе но од ред бом чла на 18. тач ка 
1) За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу већ, са гла сно устав ним 
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овла шће њи ма за ко но дав ца да уре ђу је и обез бе ђу је си стем у обла сти со ци-
јал ног оси гу ра ња, као део од ре да ба За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу ко је утвр ђу ју усло ве и на чин оства ри ва ња тог пра ва, од ре ђу је и 
нај ви ши пен зиј ски стаж као је дан од еле ме на та за утвр ђи ва ње лич ног бо-
да оси гу ра ни ка. Од ре ђи ва ње гор ње гра ни це пен зиј ског ста жа је сте ствар 
за ко но дав не по ли ти ке ко ју Устав ни суд, са гла сно од ред би чла на 167. Уста-
ва, ни је над ле жан да оце њу је. Од ре ђи ва ње ви си не ста ро сне пен зи је за сни-
ва се на бо дов ном си сте му пре ма ко ме се све пен зи је ис ка зу ју у лич ним 
бо до ви ма, а ви си на пен зи је од ре ђу је се пре ма фор му ли ко ја пред ста вља 
про из вод лич них бо до ва и вред но сти оп штег бо да, ко ји је исти за све оси-
гу ра ни ке на дан оства ри ва ња пра ва. Бо дов ним си сте мом обез бе ђу је се да 
оси гу ра ник за исти стаж и за исте за ра де има исти број лич них бо до ва, а 
са мим тим и исту пен зи ју, не за ви сно од то га ка да се оства ру је пра во на 
пен зи ју. Бо дов ним вред но ва њем пен зиј ског ста жа из над 40 го ди на упо ла 
ма ње од пен зиј ског ста жа до 40 го ди на, оспо ре ним од ред ба ма чла на 68. 
ст. 2. и 3. За ко на не ства ра се, по оце ни Су да, не јед на кост (дис кри ми на-
ци ја) гра ђа на с об зи ром на њи хо ва свој ства утвр ђе на од ред бом чла на 21. 
став 3. Уста ва, с тим да се на чин вред но ва ња пен зиј ског ста жа до и пре ко 
40 го ди на јед на ко од но си на све оси гу ра ни ке ко ји се на ла зе (или на ђу) у 
ис тој прав ној си ту а ци ји про пи са ној тим од ред ба ма. Устав ни прин цип јед-
на ко сти ко ји про из ла зи из устав ног прин ци па за бра не дис кри ми на ци је 
не под ра зу ме ва јед на кост гра ђа на у ап со лут ном сми слу те ре чи, већ јем чи 
јед на кост гра ђа на ко ји се на ла зе у иден тич ним прав ним си ту а ци ја ма. За-
ко но да вац је оспо ре ним од ред ба ма За ко на, са гла сно устав ним овла шће-
њи ма, уре дио на чин ра чу на ња пен зиј ског ста жа до и из над 40 го ди на, што 
је ствар за ко но дав не по ли ти ке ко ју Устав ни суд, са гла сно од ред би чла на 
167. Уста ва, ни је над ле жан да оце њу је.

Устав ни суд је, оце њу ју ћи устав ност од ре да ба чла на 68. ст. 1. и 3. За-
ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 34/03 и 84/04) у од но су на Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, на 
исто ве тан на чин по сту пио у Од лу ци број IУ-416/2003 од 3. мар та 2005. го-
ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 35/05) и Ре ше њу број IУ-369/2003 од 
27. но вем бра 2003. го ди не, ка да је утвр дио да оспо ре не од ред бе За ко на ни-
су у не са гла сно сти са Уста вом.

По ла зе ћи од то га да За кон не по зна је по јам „пре о ста ла рад на спо-
соб ност“ ни ти, са мим тим, утвр ђу је би ло ко ја пра ва ко ја је по том осно ву 
утвр ђи вао прет ход ни за кон, ко ри сни ку пра ва на при вре ме ну на кна ду по 
осно ву II и III ка те го ри је ин ва лид но сти, од но сно пре о ста ле рад не спо соб-
но сти, ко ји ни је за по слен, оспо ре ним од ред ба ма чла на 223. За ко на при-
вре ме на на кна да се пре во ди у ин ва лид ску пен зи ју, утвр ђу је њен из нос и 
од ре ђу је за шти та ко ри сни ка пра ва за слу чај да та ко од ре ђе на ин ва лид ска 
пен зи ја бу де ма ња од за те че ног из но са при вре ме не на кна де. Пре во ђе њем 
при вре ме не на кна де на ин ва лид ску пен зи ју, по оце ни Устав ног су да, не 
ус кра ћу је се ни ти огра ни ча ва тзв. сте че но пра во, јер се овим пре во ђе њем 
су штин ски не ме ња ни са мо сте че но пра во ни ти нов ча ни ис каз тог пра ва, 
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већ се са мо вр ши пој мов но ускла ђи ва ње по је ди них ин сти ту та и пра ва ко-
је је по зна вао прет ход ни за кон са ин сти ту ти ма и пра ви ма ко је по зна је ва-
же ћи За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу. Оспо ре ним од ред ба-
ма чла на 223. За ко на обез бе ђу је се за шти та сте че ног пра ва на при вре ме ну 
на кна ду и њи ма се не по вре ђу је устав но јем ство за шти те до стиг ну тог ни-
воа људ ских пра ва из од ред бе чла на 20. став 1. Уста ва. Та ко ђе, оспо ре ним 
од ред ба ма За ко на, по оце ни Су да, не по вре ђу је се прин цип за бра не дис-
кри ми на ци је (јед на ко сти гра ђа на) из чла на 21. став 3. Уста ва, јер се на чин 
оства ри ва ња пра ва на ин ва лид ску пен зи ју утвр ђен тим од ред ба ма од но си 
јед на ко на све гра ђа не ко ји се на ла зе у ис тој прав ној си ту а ци ји про пи са-
ној оспо ре ним од ред ба ма, као и сто га што те од ред бе не ства ра ју не јед-
на кост (дис кри ми на ци ју) гра ђа на с об зи ром на њи хо ва свој ства утвр ђе на 
на ве де ном од ред бом Уста ва.

Устав ни суд је, оце њу ју ћи устав ност од ре да ба чла на 223. За ко на о 
пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу у од но су на Устав од 1990. го ди не, 
на исто ве тан на чин од лу чио у Ре ше њу број IУ-182/2003 од 10. фе бру а ра 
2005. го ди не, ка да је утвр дио да оспо ре не од ред бе За ко на ни су не са гла сне 
са Уста вом.

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 240. За ко на не по вре ђу је се, по оце ни 
Су да, прин цип за бра не дис кри ми на ци је (јед на ко сти гра ђа на) уста но вљен 
од ред бом чла на 21. став 1. Уста ва. На и ме, оспо ре ним од ред ба ма утвр ђе на 
мо гућ ност уки да ња ре ше ња, од но сно пре и спи ти ва ња на ла за и ми шље ња 
ор га на ве шта че ња од но си се јед на ко, тј. под истим усло ви ма на све гра ђа-
не ко ји се на ла зе у ис тој прав ној си ту а ци ји про пи са ној оспо ре ном од ред-
бом. Устав ни прин цип јед на ко сти, из ве ден из на че ла за бра не дис кри ми-
на ци је, не под ра зу ме ва јед на кост гра ђа на у ап со лут ном сми слу те ре чи, 
већ јем чи јед на кост гра ђа на ко ји се на ла зе у иден тич ним прав ним си ту-
а ци ја ма. Та ко ђе, оспо ре ним од ред ба ма не вр ши се дис кри ми на ци ја гра-
ђа на с об зи ром на њи хо ва свој ства утвр ђе на на ве де ном од ред бом Уста ва. 
Из на ве де них раз ло га ко ри сни ци пра ва на пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње по осно ву ин ва лид но сти ни су оспо ре ним од ред ба ма ста вље ни у 
не рав но пра ван по ло жај у од но су на ко ри сни ке пра ва за слу чај ста ро сти, 
смр ти и те ле сног оште ће ња, јер је реч о раз ли чи тим прав ним си ту а ци ја-
ма, ни ти су ста вом 2. оспо ре ног чла на За ко на за ко ри сни ке пра ва из пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња по осно ву ин ва лид но сти про пи са ни 
раз ли чи ти усло ви у по гле ду мо гућ но сти пре и спи ти ва ња на ла за и ми шље-
ња ор га на ве шта че ња у про пи са ном ро ку. Мо гућ ност пре и спи ти ва ња од-
но си се на све на ла зе и ми шље ња на осно ву ко јих су, до сту па ња на сна гу 
За ко на, при зна та пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња по осно ву 
ин ва лид но сти. Оспо ре не од ред бе чла на 240. За ко на пред ста вља ју нор ме 
про це сно прав ног ка рак те ра ко ји ма се уре ђу ју спе чи фич на пи та ња ве за на 
за ван ред на прав на сред ства. По ла зе ћи од прав не при ро де овог прав ног 
сред ства, од но сно то га да оспо ре не од ред бе уре ђу ју про це сно прав на, а не 
ма те ри јал но прав на пи та ња (пра ва оси гу ра ни ка) те да се, сто га, не мо же 
го во ри ти о по врат ном деј ству оспо ре них од ре да ба, Суд је оце нио да се 
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тим од ред ба ма не по вре ђу је устав ни прин цип за бра не по врат ног деј ства 
про пи са из чла на 197. Уста ва.

Устав ни суд је, оце њу ју ћи устав ност од ре да ба чла на 240. За ко на о 
пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу у од но су на Устав од 1990. го ди не, 
на исто ве тан на чин од лу чио у Ре ше њу број IУ-153/2003 од 11. сеп тем бра 
2003. го ди не, ка да је утвр дио да оспо ре не од ред бе За ко на ни су не са гла сне 
са Уста вом.

С об зи ром на на ве де не раз ло ге, Устав ни суд је, у сми слу од ред бе чла на 
53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), 
на шао да не ма осно ва за по кре та ње по ступ ка по во дом под не тих ини ци ја-
ти ва за оце ну устав но сти од ре да ба чл. 68, 223. и 240. За ко на о пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу ра њу.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре на од-
ред ба чла на 19. За ко на, у тек сту у ко ме је оспо ре на, пре ста ла да ва жи 14. 
ок то бра 2005. го ди не, сту па њем на сна гу За ко на о из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 85/05), та ко што су од ред бом чла на 4. на ве де ног за ко на у чла ну 19. 
основ ног тек ста из ме ње не од ред бе тач. 1) до 3). По ла зе ћи од то га да је 
ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти ове оспо ре не од ред бе За ко на под не та 
Устав ном су ду 26. де цем бра 2007. го ди не и да је оспо ре на од ред ба За ко-
на, у тек сту у ко ме је оспо ре на, пре ста ла да ва жи 14. ок то бра 2005. го ди не, 
Суд је утвр дио да је ини ци ја ти ва под не та по ис те ку ро ка од шест ме се ци 
од пре стан ка ва же ња оспо ре не од ред бе За ко на, да кле по ис те ку ро ка у ко-
ме Устав ни суд, са гла сно од ред би чла на 167. став 5. Уста ва, мо же це ни ти 
са гла сност за ко на и дру гих оп штих ака та с Уста вом и по пре стан ку њи-
хо ве ва жно сти. Са гла сно на ве де ном, Устав ни суд је ини ци ја ти ву за оце ну 
устав но сти оспо ре не од ред бе чла на 19. За ко на од ба цио, са гла сно од ред би 
чла на 36. став 1. тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду.

У по гле ду зах те ва за оце ну са гла сно сти оспо ре них од ре да ба чла на 68. 
За ко на с од ред ба ма чла на 47. и чла на 49. став 2. истог За ко на и с од ред ба-
ма За ко на о осно ва ма пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, као и зах те ва 
за оце ну са гла сно сти оспо ре них од ре да ба чла на 240. За ко на са За ко ном о 
оп штем управ ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да, пре ма од ред ба ма 
чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да оце њу је ме ђу соб ну са гла сност од ре-
да ба за ко на као про пи са исте прав не сна ге, па је ини ци ја ти ву од ба цио, са-
гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном 
су ду и чла на 82. став 1. тач. 1. и 2. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног 
су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је ре шио као 
у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-120/2007 од 28. ма ја 2009. го ди не
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За кон о Ви со ком са ве ту суд ства
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08)

– члан 52. ст. 5. и 6. и члан 56.

За ко но да вац је био овла шћен да уре ди по сту пак из бо ра кан ди да та 
за из бор не чла но ве Ви со ког са ве та суд ства из ре да су ди ја ко ји ће се ре-
дов но при ме њи ва ти на из бор кан ди да та за стал ни са став Са ве та, као и 
по сту пак њи хо вог из бо ра за пр ви са став Са ве та.

Пре ма ста ву Устав ног су да, раз ли чи тим на чи ном сти ца ња ста ту са 
су ди ја – кан ди да та за чла но ве пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства не 
по вре ђу је се Уста вом утвр ђен по ло жај Ви со ког са ве та суд ства као не за-
ви сног и са мо стал ног ор га на, ни ти се вре ђа ју устав на на че ла ко ји ма се 
утвр ђу је не за ви сност суд ске вла сти, јер се утвр ђи ва ње пред ло га за су-
ди је – кан ди да те за сни ва ис кљу чи во на во љи са мих су до ва, од но сно су-
ди ја ко ји у њи ма оба вља ју су диј ску функ ци ју. Про пи си ва ње дру га чи јег 
по ступ ка из бо ра кан ди да та – су ди ја у пре ла зној фа зи пред ста вља пи та-
ње за ко но дав не по ли ти ке, од но сно пи та ње це лис ход но сти од ре ђе них 
за кон ских ре ше ња, за чи ју оце ну Устав ни суд, са гла сно од ред ба ма чла на 
167. Уста ва, ни је над ле жан. 

Ка ко, пре ма бро ју и струк ту ри чла но ва Ви со ког са ве та пра во су ђа, 
ко ме је оспо ре ном од ред бом ста вље но у над ле жност пред ла га ње из бор-
них чла но ва пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства, про пи са ну ве ћи ну за 
до но ше ње од лу ка чи не су ди је, обез бе ђе но је да до но ше ње сва ке од лу ке 
пре вас ход но за ви си од су ди ја ко ји су чла но ви овог ор га на.

Устав ни суд не оце њу је у фор мал но прав ном сми слу са гла сност за ко-
на с Европ ском по ве љом о пра ви ли ма (ста ту ту) за су ди је, јер ова по ве ља 
не ма ка рак тер ме ђу на род ног уго во ра, ни ти дру гог оба ве зу ју ћег ме ђу на-
род ног прав ног ак та али је кон ста то вао да се оспо ре ним од ред ба ма чла-
на 52. ст. 5. и 6. За ко на обез бе ђу је да од лу ке ко је се ти чу ста ту са и по ло-
жа ја су ди ја до но си по се бан ор ган у ко ме ве ћи ну чи не су ди је, а што је у 
ду ху По ве ље.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти од ре да ба чла на 52. ст. 5. и 6. За ко на о Ви со ком са ве ту 
суд ства („Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08).

2. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти и са гла сно сти са по твр ђе-
ним ме ђу на род ним уго во ром од ре да ба чла на 56. За ко на из тач ке 1.

3. Ово ре ше ње до ста ви ти На род ној скуп шти ни ра ди да ва ња од го во ра 
по во дом по кре ну тог по ступ ка из тач ке 2.

4. Рок за да ва ње од го во ра из тач ке 3. овог ре ше ња је 15 да на од да на 
при је ма ре ше ња.
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О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не то је ви ше ини ци ја ти ва исто вет не са др жи не за по-

кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 52. ст. 5. и 6. и чла на 
56. За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства („Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08).

У од но су на од ред бе чла на 52. ст. 5. и 6. За ко на, ко ји ма је про пи сан 
на чин из бо ра су ди ја – кан ди да та за чла но ве пр вог са ста ва Ви со ког са ве-
та суд ства, под но си о ци ини ци ја ти ва ука зу ју да оспо ре не од ред бе ни су у 
са гла сно сти с од ред ба ма чла на 3. став 2, чла на 4. став 4. и чла на 153. став 
1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, јер се из бор ових чла но ва Ви со ког са ве та суд-
ства вр ши „без по што ва ња во ље су ди ја“. Уз ци ти ра ње од ре да ба Уста ва и 
од ред бе чла на 1.3. Европ ске по ве ље о пра ви ли ма (ста ту ту) за су ди је, ко ју 
ини ци ја то ри озна ча ва ју као „Европ ска по ве ља о за ко ну за су ди је“, као и 
уз по зи ва ње на ци ље ве На ци о нал не стра те ги је ре фор ме пра во су ђа и на-
во ђе ње пре по ру ка и ми шље ња ор га на и те ла по је ди них ме ђу на род них ор-
га ни за ци ја, а ко ја се од но се на пи та ње не за ви сно сти су ди ја и њи хов из-
бор, ини ци ја то ри ука зу ју да се на чин из бо ра су ди ја – кан ди да та за пр ви 
са став Ви со ког са ве та суд ства, про пи сан оспо ре ним од ред ба ма чла на 52. 
ст. 5. и 6. За ко на, раз ли ку је од на чи на на ко ји ће ови кан ди да ти би ти би ра-
ни за све оста ле са ста ве овог ор га на, сма тра ју ћи да се ова ко про пи са ним 
на чи ном из бо ра оне мо гу ћа ва из ра жа ва ње аутен тич не во ље су ди ја у по-
ступ ку из бо ра кан ди да та за чла но ве пр вог са ста ва на ве де ног ор га на, а да 
се, на су прот то ме, до са да шњем Ви со ком са ве ту пра во су ђа да је дис кре ци-
о но пра во да пред ло жи би ло ког су ди ју за кан ди да та. По ми шље њу ини-
ци ја то ра, с об зи ром на мо гућ ност да Ви со ки са вет пра во су ђа пред ло жи 
„онај број кан ди да та ко ли ко има и ме ста у Ви со ком са ве ту суд ства“, пра-
во пред ла га ња ко је има Ви со ки са вет пра во су ђа „су штин ски пред ста вља 
прет ход ни из бор“. До дат не раз ло ге оспо ра ва ња устав но сти на ве де них 
од ре да ба За ко на под но си о ци ини ци ја ти ва на ла зе и у са ста ву Ви со ког са-
ве та пра во су ђа као пред ла га ча, на во де ћи да су ње го ви чла но ви ми ни стар 
прав де, као пред став ник из вр шне вла сти, „као и ли ца ко ја ни су пред став-
ни ци суд ства – ре пу блич ки јав ни ту жи лац, чи ји ста тус су штин ски за ви си 
од из вр шне вла сти, пред став ник адво ка ту ре и ли це ко је је иза бра ла На-
род на скуп шти на“.

Ве за но за од ред бе чла на 56. За ко на, ини ци ја то ри ис ти чу да оспо ре не 
од ред бе ко ји ма је уре ђен ста тус из бор них чла но ва Ви со ког са ве та суд ства 
из ре да су ди ја по пре стан ку ман да та у пр вом са ста ву Са ве та (пред ви ђе-
но је да из бор ни члан Ви со ког са ве та суд ства из ре да су ди ја, пре стан ком 
ман да та у пр вом са ста ву Са ве та, на ста вља да оба вља су диј ску функ ци-
ју у не по сред но ви шем су ду у од но су на суд у ко јем је оба вљао су диј ску 
функ ци ју, ако ис пу ња ва усло ве за из бор у том су ду, а ако те усло ве не ис-
пу ња ва, да су диј ску функ ци ју на ста вља да оба вља у су ду ко ји је пре у зео 
над ле жност су да у ко ме је оба вљао су диј ску функ ци ју), ни су са гла сне са 
Уста вом утвр ђе ним прин ци пом јед на ко сти гра ђа на и за бра не дис кри ми-
на ци је из чла на 21. Уста ва, као ни са Уста вом за јем че ним пра вом на „сло-
бо дан из бор ра да“ из чла на 60. став 2. Уста ва, те са устав ним од ред ба ма 
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о над ле жно сти ма и по ло жа ју Ви со ког са ве та суд ства из чла на 147. став 4. 
и чла на 153 ст. 1. и 3. Уста ва. Исто вре ме но, под но си о ци ини ци ја ти ва ука-
зу ју и на не са гла сност оспо ре них од ре да ба За ко на са за бра ном дис кри-
ми на ци је ко ја је пред ви ђе на чла ном 14. Европ ске кон вен ци је за за шти ту 
људ ских пра ва и основ них сло бо да и чла ном 1. Про то ко ла 12 уз Европ ску 
кон вен ци ју. Ис ти че се да из оспо ре них од ре да ба чла на 56. За ко на про из-
ла зи да из бор ни члан пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства из ре да су ди ја, 
пре стан ком ман да та, по си ли за ко на, ми мо кон кур са, од но сно без кон ку-
рен ци је са дру гим су ди ја ма, на ста вља да оба вља су диј ску функ ци ју у не-
по сред но ви шем су ду, чим за ње но оба вља ње ис пу ња ва усло ве, или, ако 
про пи са не усло ве не ис пу ња ва, у су ду ко ји је пре у зео над ле жност су да у 
ко ме је су ди ја – члан пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства оба вљао су диј-
ску функ ци ју, чи ме се вр ши дис кри ми на ци ја у од но су на дру ге су ди је. По-
ред то га, ука зу је се да се ова квим за кон ским ре ше њи ма огра ни ча ва пра во 
та квог су ди је на сло бо дан из бор ра да, јер је „ми мо во ље су ди је од ре ђен 
суд у ко ме ће на ста ви ти да оба вља су диј ску функ ци ју“, као и да оспо ре не 
од ред бе, су прот но Уста ву, оба ве зу ју Ви со ки са вет суд ства да по си ли за-
ко на до не се од лу ке о из бо ру од ре ђе них су ди ја у не по сред но ви ши суд, чи-
ме би та кве од лу ке има ле „де кла ра тор ни, а не кон сти ту тив ни ка рак тер“.

У прет ход ном по ступ ку, Устав ни суд је, на сед ни ци од 19. мар та 2009. 
го ди не, до нео За кљу чак да се пр во под не та ини ци ја ти ва до ста ви На род ној 
скуп шти ни на ми шље ње у ро ку од 15 да на од да на при је ма за кључ ка Су да. 
С об зи ром на то да На род на скуп шти на ни је до ста ви ла тра же но ми шље ње 
у оста вље ном ро ку, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 34. став 3. За ко на 
о Уста вом су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), на ста вио по сту пак.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио сле де ће:
За ко ном о Ви со ком са ве ту суд ства („Слу жбе ни гла сник РС“, број 

116/08) уре ђе ни су по ло жај, над ле жност, ор га ни за ци ја и на чин ра да Ви-
со ког са ве та суд ства (у да љем тек сту: Са вет), усло ви и по сту пак за из бор 
из бор них чла но ва Са ве та, тра ја ње ман да та и пре ста нак њи хо ве функ ци је 
и обез бе ђе ње усло ва и сред ста ва за рад Са ве та.

Гла ва III За ко на са др жи од ред бе ко ји ма је уре ђен по сту пак из бо ра (из-
бор них) чла но ва Са ве та, а у окви ру ко јих су и од ред бе ко ји ма се ре гу ли ше 
из бор кан ди да та за чла но ве Са ве та из ре да су ди ја (Оде љак 2. – чл. 22. до 
34.). На ве де ним од ред ба ма За ко на је, из ме ђу оста лог, про пи са но да ста тус 
кан ди да та за из бор ног чла на Са ве та сти че су ди ја ко га пред ло жи сед ни ца 
свих су ди ја јед ног или ви ше су до ва пре ма вр сти и сте пе ну су да, од но сно 
су да са те ри то ри је ауто ном них по кра ји на у ко ји ма кан ди дат вр ши су диј-
ску функ ци ју, а да из у зет но за сти ца ње ста ту са кан ди да та из ре да су ди ја 
Вр хов ног ка са ци о ног су да, Ви шег пре кр шај ног су да, При вред ног апе ла ци-
о ног су да и Управ ног су да ни је по тре бан пред лог Оп ште сед ни це, од но сно 
сед ни це свих су ди ја, већ се ста тус кан ди да та сти че при ја вом (члан 23. ст. 
3. и 5.). По то њим од ред ба ма За ко на (чл. 24. до 34.) уре ђу ју се би рач ко пра-
во су ди ја да би ра ју кан ди да те за Са вет, Из бор на ко ми си ја Ви со ког са ве та 
суд ства и њен по ло жај, из бор не рад ње, до ста вља ње кан ди да ци о не при ја ве 
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и по сту па ње Из бор не ко ми си је по њој, утвр ђи ва ње ко нач них ли ста кан-
ди да та за сва ки сте пен и вр сту су до ва из ко јих се пред ла жу из бор ни чла-
но ви Са ве та и по себ не ко нач не ли сте кан ди да та из су до ва са те ри то ри је 
ауто ном них по кра ји на, од ре ђи ва ње да ту ма и вре ме на спро во ђе ња из бо ра 
и би рач ких ме ста, име но ва ње би рач ких од бо ра и оба ве зе Из бор не ко ми-
си је у ве зи са при пре мом гла сач ког ма те ри ја ла, на чин гла са ња и утвр ђи ва-
ње ре зул та та. Од ред ба ма чла на 35. ст. 1. и 2. За ко на про пи са но је да Са вет 
до но си од лу ку о пред ло гу јед ног кан ди да та са нај ве ћим бро јем гла со ва или 
ви ше кан ди да та, са сва ке ли сте, на осно ву за пи сни ка о утвр ђи ва њу ре зул-
та та из бо ра, ко ју им до ста вља Из бор на ко ми си ја, при че му Са вет пред ла-
же ви ше кан ди да та у слу ча ју ка да ви ше су ди ја на јед ној из бор ној ли сти до-
би је при бли жно јед нак нај ве ћи број гла со ва.

Од ред бе Гла ве IV и V За ко на (чл. 39. до 46.) од но се се на пре ста нак 
функ ци је чла но ва Са ве та и по сту пак за њи хо во раз ре ше ње, при че му је 
чла ном 39. ст. 2. и 3. про пи са но да из бор ним чла но ви ма пре ста је функ ци-
ја у Са ве ту трај ним гу бит ком рад не спо соб но сти за оба вља ње функ ци је 
чла на Са ве та остав ком на члан ство у Са ве ту, ис те ком ман да та и раз ре-
ше њем, док је од ред бом чла на 41. пред ви ђе но да се из бор ни члан Са ве та 
раз ре ша ва функ ци је пре ис те ка вре ме на на ко је је иза бран ако функ ци ју 
чла на Са ве та не вр ши у скла ду с Уста вом и за ко ном и ако бу де осу ђен 
за кри вич но де ло на без у слов ну ка зну за тво ра, од но сно за кри вич но де ло 
ко је га чи ни не до стој ним за вр ше ње функ ци је чла на Са ве та.

Гла ва VII За ко на (чл. 50. до 62.) са др жи пре ла зне и за вр шне од ред бе, 
ме ђу ко ји ма су и оспо ре не од ред бе чла на 52. ст. 5. и 6. и чла на 56. Од ред-
бом чла на 50. став 3. За ко на, као јед но од пре ла зних ре ше ња пред ви ђе но 
је да, до из бо ра пр вог са ста ва Са ве та, по сло ве из над ле жно сти Са ве та у 
ве зи са из бо ром из бор них чла но ва Са ве та из ре да су ди ја оба вља Ви со ки 
са вет пра во су ђа. Чла ном 52. За ко на, чи је су од ред бе ст. 5. и 6. оспо ре не, 
про пи са но је: да из бор не чла но ве пр вог са ста ва Са ве та из ре да су ди ја чи-
не је дан су ди ја из Вр хов ног су да Ср би је, је дан су ди ја из Ви шег тр го вин-
ског су да и тр го вин ских су до ва, од но сно по дво ји ца су ди ја из окру жних и 
оп штин ских су до ва, с тим што нај ма ње је дан члан мо ра би ти из су до ва са 
те ри то ри је ауто ном них по кра ји на (став 1.); да кан ди да те за из бор не чла-
но ве пр вог са ста ва Са ве та Ви со ком са ве ту пра во су ђа пред ла жу сед ни це 
свих су ди ја су до ва пре ма вр сти и сте пе ну су да у ко ме кан ди дат вр ши су-
диј ску функ ци ју, с тим што сед ни ца свих су ди ја јед ног су да мо же да пред-
ло жи са мо јед ног кан ди да та (став 2.); да из у зет но од ста ва 2. овог чла на 
Оп шта сед ни ца Вр хов ног су да Ср би је, од но сно сед ни ца свих су ди ја Ви шег 
тр го вин ског су да мо же пред ло жи ти ви ше од јед ног кан ди да та (став 3.); да 
се кан ди да ти из ст. 2. и 3. овог чла на пред ла жу Ви со ком са ве ту пра во су ђа 
у ро ку од 15 да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на (став 4.); да Ви со ки 
са вет пра во су ђа у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на 
пред ла же На род ној скуп шти ни по јед ног или ви ше кан ди да та за сва ког 
из бор ног чла на Са ве та из ре да су ди ја, у скла ду са бро јем су ди ја пре ма вр-
сти и сте пе ну су да про пи са ним у ста ву 1. овог чла на, а да при пред ла га њу 
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кан ди да та узи ма у об зир пред ло ге из ст. 2 и 3. овог чла на (став 5.); да Ви-
со ки са вет пра во су ђа утвр ђу је пред лог из ста ва 5. овог чла на ве ћи ном 
гла со ва ужег са ста ва, ко ји чи не стал ни чла но ви и по зив ни чла но ви – су-
ди је (став 6.); да до 1. ја ну а ра 2010. го ди не из бор ни чла но ви пр вог са ста-
ва из ре да су ди ја, има ју пра во на основ ну пла ту јед на ку основ ној пла ти 
пред сед ни ка Вр хов ног су да Ср би је (став 7.). Од ред ба ма чла на 55. ст. 1. и 
3. За ко на пред ви ђа се да из бор ним чла но ви ма пр вог са ста ва Са ве та из 
ре да су ди ја пре ста је ман дат да ном сту па ња на функ ци ју из бор них чла-
но ва стал ног са ста ва, а нај ка сни је ис те ком ман да та од пет го ди на, као и 
да из бор ним чла но ви ма пр вог са ста ва Са ве та функ ци ја пре ста је и у свим 
оста лим слу ча је ви ма про пи са ним од ред ба ма овог за ко на. Оспо ре ним од-
ред ба ма чла на 56. За ко на про пи са но је: да из бор ни члан из ре да су ди ја, 
пре стан ком ман да та у пр вом са ста ву Са ве та на ста вља да оба вља су диј-
ску функ ци ју у не по сред но ви шем су ду у од но су на суд у ко јем је оба вљао 
су диј ску функ ци ју, под усло вом да ис пу ња ва усло ве за из бор су ди је у том 
су ду (став 1.); да су ди ја на ста вља да оба вља су диј ску функ ци ју у су ду ко ји 
је пре у зео над ле жност су да у ко јем је оба вљао су диј ску функ ци ју, уко ли ко 
не ис пу ња ва усло ве за из бор су ди је у не по сред но ви шем су ду (став 2.); да 
од лу ке из ст. 1. и 2. овог чла на до но си Са вет у стал ном са ста ву (став 3.).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да се вла да ви на пра ва оства-
ру је сло бод ним и не по сред ним из бо ри ма, устав ним јем стви ма људ ских и 
ма њин ских пра ва, по де лом вла сти, не за ви сном суд ском вла шћу и по ви но-
ва њем вла сти Уста ву и за ко ну (члан 3. став 2.); да је прав ни по ре дак је дин-
ствен, уре ђе ње вла сти по чи ва на по де ли вла сти на за ко но дав ну, из вр шну 
и суд ску, с тим што се од нос три гра не вла сти за сни ва на рав но те жи и ме-
ђу соб ној кон тро ли, као и да је суд ска власт не за ви сна (члан 4.); да су пред 
Уста вом и за ко ном сви јед на ки и да сва ко има пра во на јед на ку за шти ту, 
без дис кри ми на ци је, та ко што је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по-
сред на или по сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, 
на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, 
по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти 
и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. ст. 1, 2. и 3.); да сва ко 
има пра во на сло бо дан из бор ра да и да су сви ма, под јед на ким усло ви ма, 
до ступ на сва рад на ме ста (члан 60. ст. 2. и 3.); да Ре пу бли ка Ср би ја, из ме-
ђу оста лог, уре ђу је и обез бе ђу је по сту пак пред су до ви ма и дру гим др жав-
ним ор га ни ма, као и ор га ни за ци ју, над ле жност и рад ре пу блич ких ор га на 
(члан 97. тач. 2. и 16.); да На род на скуп шти на, на пред лог Ви со ког са ве та 
суд ства, би ра за су ди ју ли це ко је се пр ви пут би ра на су диј ску функ ци ју, 
а да Ви со ки са вет суд ства, у скла ду са за ко ном, би ра су ди је за трај но оба-
вља ње су диј ске функ ци је у истом или дру гом су ду и од лу чу је и о из бо ру 
су ди ја ко ји су на стал ној су диј ској функ ци ји у дру ги или ви ши суд (члан 
147. ст. 1, 3. и 4.); да је Ви со ки са вет суд ства не за ви сан и са мо ста лан ор-
ган ко ји обез бе ђу је и га ран ту је не за ви сност и са мо стал ност су до ва и су-
ди ја, да има 11 чла но ва и то та ко да у са став Ви со ког са ве та суд ства ула зе 
пред сед ник Вр хов ног ка са ци о ног су да, ми ни стар над ле жан за пра во су ђе 



206 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

и пред сед ник над ле жног од бо ра На род не скуп шти не, као чла но ви по по-
ло жа ју и осам из бор них чла но ва ко је би ра На род на скуп шти на, у скла-
ду са за ко ном, с тим што из бор не чла но ве чи ни шест су ди ја са стал ном 
су диј ском функ ци јом, од ко јих је је дан са те ри то ри је ауто ном них по кра-
ји на, и два углед на ис так ну та прав ни ка са нај ма ње 15 го ди на ис ку ства у 
стру ци, од ко јих је је дан адво кат, а дру ги про фе сор прав ног фа кул те та 
(члан 153. ст. 1, 2, 3. и 4.); да Ви со ки са вет суд ства би ра и раз ре ша ва су-
ди је, у скла ду с Уста вом и за ко ном, пред ла же На род ној скуп шти ни из бор 
су ди ја при ли ком пр вог из бо ра на су диј ску функ ци ју, пред ла же На род ној 
скуп шти ни из бор пред сед ни ка Вр хов ног ка са ци о ног су да и пред сед ни ка 
су до ва, у скла ду с Уста вом и за ко ном, уче ству је у по ступ ку за пре ста нак 
функ ци је пред сед ни ка Вр хов ног ка са ци о ног су да и пред сед ни ка су до ва, 
на на чин пред ви ђен Уста вом и за ко ном, као и да вр ши и дру ге по сло ве 
од ре ђе не за ко ном (члан 154.).

Од ред бом чла на 14. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и 
основ них сло бо да („Слу жбе ни лист СЦГ – Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 9/03 
и 5/05) утвр ђе но је да се ужи ва ње пра ва и сло бо да пред ви ђе них у овој кон-
вен ци ји обез бе ђу је без дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву, као што су 
пол, ра са, бо ја ко же, је зик, ве ро и спо вест, по ли тич ко или дру го ми шље ње, 
на ци о нал но или со ци јал но по ре кло, ве за с не ком на ци о нал ном ма њи ном, 
имов но ста ње, ро ђе ње или дру ги ста тус, док је од ред бом чла на 1. Про то ко-
ла 12 уз ову кон вен ци ју од ре ђе но да ће се сва ко пра во ко је за кон пред ви ђа 
оства ри ва ти без дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву као нпр. по лу, ра си, 
бо ји ко же, је зи ку, ве ро и спо ве сти, по ли тич ком или дру гом ми шље њу, на-
ци о нал ном или дру штве ном по ре клу, по ве за но сти с не ком на ци о нал ном 
ма њи ном, имо ви ни, ро ђе њу или дру гом ста ту су и да јав не вла сти не ће ни 
пре ма ко ме вр ши ти дис кри ми на ци ју по прет ход но на ве де ним осно ви ма. 
Из на ве де них од ре да ба сле ди да су пра ва га ран то ва на Европ ском кон вен-
ци јом и Про то ко лом 12, ко ји је њен са став ни део, исто вет на на че лу јед на-
ко сти и за бра ни дис кри ми на ци је, утвр ђе ном од ред ба ма чла на 21. Уста ва.

С об зи ром на са др жи ну од ре да ба За ко на ко је се ини ци ја ти ва ма оспо-
ра ва ју, као и раз ло ге њи хо вог оспо ра ва ња, Устав ни суд је утвр дио да при-
ли ком оце не устав но сти оспо ре них од ре да ба тре ба има ти у ви ду и од го-
ва ра ју ће од ред бе За ко на о Ви со ком са ве ту пра во су ђа („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 63/01, 42/02, 39/03, 41/04, 44/04 и 61/05). Од ред ба ма овог за ко на, 
ко ји, на осно ву чла на 61. За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства, у де лу ко ји се 
од но си на су ди је, пре ста је да ва жи да ном кон сти ту и са ња Ви со ког са ве та 
суд ства, про пи са но је: да Ви со ки са вет пра во су ђа има пет стал них чла но-
ва и осам по зив них чла но ва, су ди ја и јав них ту жи ла ца, с тим што по зив-
них чла но ва су ди ја има шест, а по зив них чла но ва јав них ту жи ла ца има 
два (члан 2.); да су стал ни чла но ви Ви со ког са ве та пра во су ђа пред сед ник 
Вр хов ног су да Ср би је, Ре пу блич ки јав ни ту жи лац и ми ни стар над ле жан за 
пра во су ђе, сви по ду жно сти, је дан члан ко га из ре да адво ка та би ра Адво-
кат ска ко мо ра Ср би је и је дан члан ко га би ра На род на скуп шти на, при 
че му На род на скуп шти на би ра стал ног чла на Ви со ког са ве та пра во су ђа 
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из ме ђу три кан ди да та ко је пред ло жи Вр хов ни суд Ср би је, а за из бор мо же 
би ти пред ло жен ис так ну ти прав ник ко ји ни је су ди ја, јав ни ту жи лац или 
за ме ник јав ног ту жи о ца (члан 3.); да шест по зив них чла но ва ко ји су су ди-
је би ра Вр хов ни суд Ср би је ме ђу су ди ја ма, док јед ног по зив ног чла на јав-
ног ту жи о ца би ра ју за ме ни ци Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца, а дру гог би-
ра ју окру жни јав ни ту жи о ци на за јед нич кој сед ни ци (члан 4.); да Ви со ки 
са вет пра во су ђа ра ди и од лу чу је у ужем и про ши ре ном са ста ву (члан 11. 
став 1.); да ужи са став Ви со ког са ве та пра во су ђа чи не стал ни чла но ви и 
по зив ни чла но ви, при че му, кад се пи та ње (о ко ме се од лу чу је) од но си на 
су ди је, ужи са став чи не стал ни и по зив ни чла но ви су ди је, а кад се пи та ње 
од но си на јав не ту жи о це и за ме ни ке јав них ту жи ла ца – стал ни и по зив ни 
чла но ви јав ни ту жи о ци (члан 12. ст. 1. и 2.); да Ви со ки са вет пра во су ђа 
од лу ке до но си ве ћи ном гла со ва свих чла но ва ужег, од но сно про ши ре ног 
са ста ва (члан 14. став 1.).

Та ко ђе, с об зи ром на раз ло ге на ве де не у ини ци ја ти ва ма ко ји се од-
но се на по ло жај Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца, ко ји је по ду жно сти члан 
стал ног са ста ва Ви со ког са ве та пра во су ђа, Суд је на шао да тре ба има ти 
у ви ду и од ред бе За ко на о јав ном ту жи ла штву („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 63/01, 42/02, 39/03, 44/04, 61/05, 46/06 и 106/06) и то од ред бу чла на 56. 
став 1. ко јом је про пи са но да јав ног ту жи о ца и за ме ни ке јав ног ту жи о-
ца би ра На род на скуп шти на, на пред лог Ви со ког са ве та пра во су ђа, за тим 
од ред бе чла на 62. овог за ко на у скла ду с ко ји ма На род на скуп шти на мо же 
да за јав ног ту жи о ца и за ме ни ка иза бе ре са мо кан ди да та ко га Ви со ки са-
вет пра во су ђа пред ло жи, а ако он не бу де иза бран Ви со ки са вет пра во су-
ђа пред ла же дру гог кан ди да та, као и од ред бу чла на 25. став 2. истог за ко-
на пре ма ко јој вр ши о ца ду жно сти Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца по ста вља 
Ви со ки са вет пра во су ђа.

По ла зе ћи од на ве де них устав них и за кон ских од ре да ба Устав ни суд 
је, оце њу ју ћи устав ност оспо ре них од ре да ба чла на 52. ст. 5. и 6. За ко на, 
утвр дио сле де ће:

Из струк ту ре За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства, као и из са др жи не 
оспо ре них од ре да ба чла на 52. ст. 5. и 6. овог за ко на, про из ла зи да је реч 
о пре ла зним за кон ским ре ше њи ма с огра ни че ним вре мен ским тра ја њем, 
у ко ме Ви со ки са вет суд ства тре ба да из вр ши од ре ђе не За ко ном утвр ђе не 
над ле жно сти. Устав ни суд је на шао да се оце на са гла сно сти оспо ре них од-
ре да ба, ко је пред ста вља ју део чла на 52. За ко на, с Уста вом не мо же пра вил-
но из вр ши ти без са гле да ва ња од ре да ба чла на 52. За ко на у це ли ни. На и ме, 
не спор ни су на во ди ини ци ја то ра да се на чин из бо ра су ди ја–кан ди да та за 
пр ви са став Са ве та раз ли ку је од про пи са ног на чи на на ко ји ће се ови кан-
ди да ти убу ду ће би ра ти за стал не са ста ве Са ве та. Ка ко, са гла сно од ред ба-
ма чла на 97. тач. 2. и 16. Уста ва, Ре пу бли ка Ср би ја, по ред оста лог, уре ђу је 
и обез бе ђу је по сту пак пред др жав ним ор га ни ма, као и ор га ни за ци ју, над-
ле жност и рад ре пу блич ких ор га на, а Ви со ки са вет суд ства је, пре ма чла-
ну 153. став 1. Уста ва, не за ви сан и са мо ста лан ор ган, то је, по оце ни Су да, 
за ко но да вац био овла шћен да уре ди ка ко по сту пак из бо ра кан ди да та за 
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из бор не чла но ве Са ве та из ре да су ди ја, ко ји ће се ре дов но при ме њи ва ти 
на из бор ових кан ди да та за све стал не са ста ве Са ве та, та ко и по сту пак 
њи хо вог из бо ра за пр ви са став Са ве та, да кле, у фа зи пре ла зног ре жи ма 
у ко ме пре ста је са ра дом Ви со ки са вет пра во су ђа, а по чи ње са ра дом Ви-
со ки са вет суд ства. Да ли је, на чел но по сма тра но, про пи си ва ње дру га чи-
јег по ступ ка из бо ра кан ди да та–су ди ја у овој пре ла зној фа зи би ло ну жно, 
пред ста вља пи та ње за ко но дав не по ли ти ке, од но сно пи та ње це лис ход но-
сти од ре ђе них за кон ских ре ше ња, за чи ју оце ну Устав ни суд, са гла сно од-
ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан. Ме ђу тим, устав но прав но пи-
та ње је да ли су та ко дру га чи је пред ви ђе на за кон ска ре ше ња са гла сна с 
Уста вом, кон крет но, да ли се њи ма по сту пак из бо ра су ди ја–кан ди да та ме-
ња на на чин да се ти ме по вре ђу ју устав на на че ла вла да ви не пра ва и по де-
ле вла сти за сно ва не на не за ви сно сти суд ске вла сти и Уста вом утвр ђе ни 
по ло жај Ви со ког са ве та суд ства.

При ли ком из на ла же ња од го во ра на ово пи та ње, Устав ни суд је по шао 
од це ли не од ре да ба чла на 52. За ко на. Од ред бом ста ва 1. овог чла на За ко-
на утвр ђе на је струк ту ра из бор них чла но ва пр вог са ста ва Са ве та из ре-
да су ди ја, пре ма сте пе ну и вр сти су до ва, што је ана лог но струк ту ри ових 
чла но ва у бу ду ћим стал ним са ста ви ма Са ве та (члан 22.) и обез бе ђу је рав-
но мер ну за сту пље ност свих, до са да по сто је ћих су до ва, пре ма њи хо вој 
вр сти и сте пе ну, као и по што ва ње устав ног на ло га да је дан од су ди ја – из-
бор них чла но ва Са ве та мо ра да бу де са те ри то ри је ауто ном них по кра ји на. 
Од ред бом ста ва 2. истог чла на За ко на пред ви ђе но је да кан ди да те за из-
бор не чла но ве Ви со ком са ве ту пра во су ђа пред ла жу сед ни це свих су ди ја 
пре ма вр сти и сте пе ну су да у ко ме кан ди дат вр ши су диј ску функ ци ју и 
то та ко што сед ни ца свих су ди ја јед ног су да мо же да пред ло жи са мо јед-
ног кан ди да та. Ово пре ла зно ре ше ње, пре ма ко ме пред ло зи за кан ди да те 
до ла зе ис кљу чи во од са мих су ди ја, исто вет но је ре ше њу са др жа ном у од-
ред ба ма чла на 23. ст. 3. и 4. За ко на, ко ји ма се про пи су је на ко ји на чин се 
сти че ста тус кан ди да та за из бор ног чла на Са ве та из ре да су ди ја. Од ред ба 
ста ва 3. чла на 52. За ко на из у зет но да је мо гућ ност Оп штој сед ни ци Вр хов-
ног су да Ср би је, од но сно сед ни ци свих су ди ја Ви шег тр го вин ског су да да 
мо гу пред ло жи ти ви ше од јед ног кан ди да та. Ова од ред ба се зна чај но раз-
ли ку је од од ред бе чла на 23. став 5. За ко на, али та ко да се њо ме, по оце ни 
Устав ног су да, упра во обез бе ђу је да се ни је дан су ди ја не мо же по ја ви ти 
као кан ди дат, а да пред лог за ње го ву кан ди да ту ру ни је по те као из су да у 
ко ме оба вља су диј ску функ ци ју, за раз ли ку од ре ше ња са др жа ног у од ред-
би чла на 23. став 5. овог за ко на, пре ма ко ме за сти ца ње ста ту са кан ди да та 
из ре да су ди ја Вр хов ног ка са ци о ног су да, Ви шег пре кр шај ног су да, При-
вред ног апе ла ци о ног су да и Управ ног су да ни је по тре бан пред лог Оп ште 
сед ни це, од но сно сед ни це свих су ди ја тих су до ва, већ се ста тус кан ди да та 
сти че при ја вом, да кле во љом са мог кан ди да та.

Оспо ре ном од ред бом ста ва 5. чла на 52. За ко на пред ви ђе но је да Ви-
со ки са вет пра во су ђа, у про пи са ном ро ку, пред ла же На род ној скуп шти-
ни по јед ног или ви ше кан ди да та за сва ког чла на Са ве та из ре да су ди ја, 
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у скла ду са бро јем су ди ја пре ма вр сти и сте пе ну су да, ка ко је про пи са но 
ста вом 1. овог чла на и да при пред ла га њу кан ди да та Ви со ки са вет пра во-
су ђа узи ма у об зир пред ло ге из ст. 2. и 3. овог чла на. Раз ло зи оспо ра ва ња 
ове за кон ске од ред бе, ка ко је већ на ве де но, од но се се на то да се Ви со ком 
са ве ту пра во су ђа „да је дис кре ци о но пра во да пред ло жи би ло ког су ди ју за 
кан ди да та“, „без по што ва ња во ље су ди ја“. Оце на Устав ног су да је да су на-
ве де ни раз ло зи ини ци ја то ра нео сно ва ни. Ово сто га што је за кљу чак под-
но си ла ца ини ци ја ти ва о „дис кре ци о ном пра ву“ Ви со ког са ве та пра во су ђа 
да пред ло жи би ло ког су ди ју за кан ди да та, а ко ји се за сни ва на де лу оспо-
ре не од ред бе пре ма ко ме Ви со ки са вет пра во су ђа при пред ла га њу кан ди-
да та „узи ма у об зир“ пред ло ге су до ва, по сле ди ца са гле да ва ња оспо ре не 
од ред бе из дво је но од оста лих од ре да ба чла на 52. За ко на. На и ме, ка ко је 
на ве де но, од ред ба ма ст. 2. и 3. истог чла на За ко на из ри чи то је про пи са но 
да кан ди да те за из бор не чла но ве Са ве та из ре да су ди ја Ви со ком са ве ту 
пра во су ђа пред ла жу ис кљу чи во сед ни це свих су ди ја и Оп шта сед ни ца Вр-
хов ног су да Ср би је. Из на ве де них од ре да ба сле ди да сед ни ца сва ког су да у 
Ре пу бли ци Ср би ји, и то са мо она, има пра во да пред ло жи свог кан ди да та. 
С дру ге стра не, на ве де ним, ни ти дру гим од ред ба ма За ко на ни је пред ви ђе-
но пра во Ви со ког са ве та пра во су ђа да по соп стве ној ини ци ја ти ви пред-
ло жи кан ди да та, ни ти пра во би ло ког дру гог да Ви со ком са ве ту пра во су-
ђа пред ло жи кан ди да та за из бор ног чла на пр вог са ста ва Ви со ког са ве та 
суд ства из ре да су ди ја, као ни пра во су ди је да се сам при ја ви. У скла ду 
са тим, Устав ни суд оце њу је да из фор му ла ци је оспо ре не од ред бе про из-
ла зи је ди но то да „узи ма ње у об зир“ до ста вље них пред ло га зна чи пра во 
Ви со ког са ве та пра во су ђа да од лу чи (иза бе ре) ко га ће од кан ди да та ко је 
су пред ло жи ли су до ви пред ло жи ти На род ној скуп шти ни, а што је ну жно 
има ју ћи у ви ду да Ви со ки са вет суд ства има све га шест из бор них чла но ва 
из ре да су ди ја и да ме ђу њи ма тре ба да бу ду за сту пље не су ди је из су до ва 
пре ма про пи са ној струк ту ри, а да, с дру ге стра не, сви су до ви у Ре пу бли ци 
има ју пра во пред ла га ња „свог кан ди да та“. По ла зе ћи од на ве де ног, Суд је 
оце нио да се на чи ном из бо ра су ди ја – кан ди да та за чла но ве пр вог са ста-
ва Ви со ког са ве та суд ства, про пи са ним оспо ре ном од ред бом За ко на, не 
по вре ђу је Уста вом утвр ђе ни по ло жај Ви со ког са ве та суд ства као не за ви-
сног и са мо стал ног ор га на, ко ји сво јим са ста вом и над ле жно шћу тре ба да 
обез бе ди и га ран ту је не за ви сност и са мо стал ност су до ва и су ди ја, као и 
да се оспо ре ним за кон ским ре ше њем не вре ђа ју ни устав на на че ла ко ји ма 
се утвр ђу је не за ви сност суд ске вла сти, јер се утвр ђи ва ње пред ло га су ди ја 
– кан ди да та за сни ва упра во на во љи са мих су до ва, од но сно су ди ја ко ји у 
њи ма оба вља ју су диј ску функ ци ју.

По во дом ис ти ца ња ини ци ја то ра да је раз лог не са гла сно сти оспо ре не 
од ред бе и то да мо гућ ност да Ви со ки са ве та пра во су ђа пред ло жи по јед-
ног кан ди да та за сва ког чла на ко га На род на скуп шти на би ра „су штин ски 
пред ста вља прет ход ни из бор“, Суд је, из ме ђу оста лог, утвр дио да је од ред-
ба ма чла на 35. За ко на про пи са но да и у бу ду ћем, „ре дов ном“ пред ла га њу 
из бор них чла но ва из ре да су ди ја Са вет пред ла же по јед ног кан ди да та са 
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нај ве ћим бро јем до би је них гла со ва са сва ке ли сте (по сте пе ну и вр сти су-
до ва), а да ви ше кан ди да та са ли сте пред ла же са мо у слу ча ју ка да ви ше су-
ди ја на јед ној из бор ној ли сти до би је при бли жно јед нак нај ве ћи број гла со-
ва. Ме ђу тим, не за ви сно од на ве де не од ред бе За ко на, за оце ну осно ва но сти 
из не тих раз ло га не у став но сти оспо ре не од ред бе од зна ча ја је „ве за ност“ 
На род не скуп шти не до ста вље ним пред ло гом овла шће ног пред ла га ча. Од-
ред бом чла на 153. став 3. Уста ва утвр ђе но је да осам из бор них чла но ва 
Ви со ког са ве та суд ства би ра На род на скуп шти на, у скла ду са за ко ном. Та-
ко ђе, од ред ба ма чла на 99. став 2. Уста ва утвр ђе на је над ле жност На род не 
скуп шти не ко ја се од но си на ње на из бор на пра ва, док је од ред бом чла на 
105. став 2. Уста ва утвр ђе но ко је од лу ке На род на скуп шти на до но си ве ћи-
ном гла со ва свих на род них по сла ни ка, ме ђу ко ји ма су и од лу ке ко ји ма На-
род на скуп шти на, по ред из ри чи то на ве де них, вр ши „и дру ге из бор не над-
ле жно сти“ (тач ка 15.). Од ред бом чла на 38. став 1. За ко на о Ви со ком са ве ту 
суд ства про пи са но је да чла но ве Са ве та би ра На род на скуп шти на на пред-
лог овла шће них пред ла га ча. Устав ни суд је кон ста то вао да из на ве де них 
од ре да ба сле ди да од лу ку о из бо ру до но си На род на скуп шти на и то та ко 
што гла са о пред ло гу овла шће ног пред ла га ча, што да ље зна чи да ис кљу чи-
во од ис хо да гла са ња у На род ној скуп шти ни за ви си да ли ће пред лог би ти 
усво јен или не. У том сми слу, не са мо да, по оце ни Су да, не сто је на во ди 
ини ци ја то ра да је пред ла га њем по јед ног кан ди да та прет ход но су штин-
ски већ из вр шен из бор, већ окол ност да ли је за сва ко ме сто из бор ног чла-
на пред ло жен по је дан или ви ше кан ди да та ни је од зна ча ја за то да ли ће 
На род на скуп шти на до не ти од лу ку о из бо ру или не. „Ве за ност“ На род не 
скуп шти не при ли ком од лу чи ва ња о из бо ру, и то не за ви сно од то га ко ли ко 
је кан ди да та пред ло же но, по сто ји са мо у том сми слу што На род на скуп-
шти на не мо же за чла на Ви со ког са ве та суд ства иза бра ти ли це ко је ни је 
пред ло жио овла шће ни пред ла гач, што vi ce ver sa не зна чи да мо ра иза бра ти 
би ло ко га ко је пред ло жен. С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд је утвр дио 
да оспо ре на од ред ба чла на 52. став 5. За ко на ни је не са гла сна ни са Уста вом 
пред ви ђе ним на чи ном из бо ра чла но ва Ви со ког са ве та суд ства из ре да су-
ди ја, те да ини ци ја ти ве ни у овом де лу ни су осно ва не.

У од но су на оспо ре ну од ред бу ста ва 6. чла на 52. За ко на, ко јом је пред-
ви ђе но да Ви со ки са вет пра во су ђа пред лог су ди ја – кан ди да та за чла но ве 
Ви со ког са ве та суд ства утвр ђу је ве ћи ном гла со ва ужег са ста ва, ко ји чи не 
стал ни чла но ви и по зив ни чла но ви – су ди је, Устав ни суд је, по ла зе ћи од 
на ве де них од ре да ба За ко на о Ви со ком са ве ту пра во су ђа, ко ји ма је про пи-
сан са став Ви со ког са ве та пра во су ђа и од ре да ба чла на 153. ст. 3. и 4. Уста ва, 
ко ји ма је утвр ђен са став Ви со ког са ве та суд ства, за кљу чио да ни су осно ва-
ни на во ди ини ци ја то ра да члан ство ми ни стра над ле жног за пра во су ђе, као 
стал ног чла на Ви со ког са ве та пра во су ђа, пред ста вља по вре ду Уста вом утвр-
ђе не не за ви сно сти суд ске вла сти, у сми слу ути ца ја пред став ни ка из вр шне 
вла сти на пред ла га ње кан ди да та за из бор не чла но ве Ви со ког са ве та суд ства 
из ре да су ди ја, а ти ме, по сред но, и на бу ду ћи из бор су ди ја о ко ме ће они 
од лу чи ва ти. Ово сто га што је пре ма од ред ба ма Уста ва ми ни стар над ле жан 
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за пра во су ђе, по по ло жа ју, члан и Ви со ког са ве та суд ства и у скла ду с тим 
уче ству је у од лу чи ва њу о свим пи та њи ма из над ле жно сти Са ве та. Да ље, 
Суд оце њу је да се не мо гу при хва ти ти као осно ва ни ни на во ди да оспо-
ре ну од ред бу чи ни не са гла сном са Уста вом то што у ра ду Ви со ког са ве-
та пра во су ђа, као стал ни члан уче ству је и ли це ко је би ра На род на скуп-
шти на. Раз ло ге за ова кав свој став Устав ни суд на ла зи у то ме што је, као 
пр во, пре ма Уста ву, је дан од чла но ва Ви со ког са ве та суд ства по по ло жа-
ју – пред сед ник над ле жног од бо ра На род не скуп шти не, да кле та ко ђе ли це 
ко је ни је „пред став ник суд ства“ (што је је дан од раз ло га оспо ра ва ња), при 
че му на то ко ће пер со нал но би ти пред сед ник над ле жног од бо ра На род не 
скуп шти не суд ска власт ни на ко ји на чин не мо же да ути че. На су прот то-
ме, пре ма од ред ба ма чла на 3. став 2. За ко на о Ви со ком са ве ту пра во су ђа, 
На род на скуп шти на би ра чла на Ви со ког са ве та пра во су ђа из ме ђу три кан-
ди да та ко ја пред ло жи Вр хов ни суд Ср би је, да кле на осно ву пред ло га ко ји 
по ти че од нај ви ше суд ске ин стан це у Ре пу бли ци. Ка ко је су шти на оспо ра-
ва ња од ред бе чла на 52. став 6. За ко на за пра во у то ме да Ви со ки са вет пра-
во су ђа, с об зи ром на свој са став, пред ла га њем кан ди да та за чла но ве пр вог 
са ста ва Ви со ког са ве та суд ства из ре да су ди ја, мо же угро зи ти не за ви сност 
и са мо стал ност чи та вог Ви со ког са ве та суд ства пред ко јим је из бор су ди ја, 
Устав ни суд ин фор ма тив но ука зу је на то да Ви со ки са вет пра во су ђа ко ји 
је над ле жан да по сту па у скла ду са оспо ре ним од ред ба ма чла на 52. За ко на 
ра ди у не пот пу ном са ста ву, јер у ње го вом са ста ву не ма ли ца ко је је иза бра-
ла На род на скуп шти на, а да је, у вре ме ка да је овај ор ган по сту пао у пу-
ном са ста ву, ње гов члан ко га је иза бра ла На род на скуп шти на био про фе-
сор прав ног фа кул те та, а што ће, са гла сно Уста ву, убу ду ће увек би ти је дан 
од из бор них чла но ва Ви со ког са ве та суд ства. Ко нач но, оспо ра ва ње устав-
но сти на ве де не од ред бе из из не тих раз ло га, а са ста но ви шта члан ства Ре-
пу блич ког јав ног ту жи о ца у стал ном са ста ву Ви со ког са ве та пра во су ђа, 
Устав ни суд је це нио по ла зе ћи од од ре да ба За ко на о јав ном ту жи ла штву од 
2001. го ди не, по што је свој ство чла на стал ног чла на Ви со ког са ве та пра во-
су ђа сте као Ре пу блич ки јав ни ту жи лац, од но сно вр ши лац ду жно сти Ре пу-
блич ког јав ног ту жи о ца иза бран у скла ду са од ред ба ма тог за ко на. Пре ма 
на ве де ним од ред ба ма чл. 56. и 62. овог за ко на, све јав не ту жи о це и њи хо ве 
за ме ни ке На род на скуп шти на је би ра ла на пред лог Ви со ког са ве та пра во-
су ђа и то та ко што је из ри чи то би ло про пи са но да мо же да иза бе ре са мо 
кан ди да та ко га Ви со ки са вет пра во су ђа пред ло жи, а ако пред ло же ни кан-
ди дат не бу де иза бран, Ви со ки са вет пра во су ђа пред ла же дру гог кан ди да-
та, а са гла сно од ред би чла на 25. став 2. истог за ко на вр ши о ца ду жно сти 
Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца са мо стал но је по ста вљао Ви со ки са вет пра-
во су ђа. На осно ву на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да ни су осно ва ни на-
во ди под но си ла ца ини ци ја ти ва да се оспо ре ном од ред бом За ко на на ру ша-
ва прин цип не за ви сно сти суд ске вла сти, јер „ста тус Ре пу блич ког јав ног 
ту жи о ца су штин ски за ви си од из вр шне вла сти“, по што је очи то да из бор 
Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца пре ма ци ти ра ним од ред ба ма За ко на о јав ном 
ту жи ла штву ни на ко ји на чин ни је за ви сио од из вр шне вла сти. Та ко ђе, 
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не мо гу се при хва ти ти ни на во ди ини ци ја ти ва да је у из не том сми слу оспо-
ре на од ред ба не са гла сна са Уста вом, јер је у са ста ву Ви со ког са ве та пра во-
су ђа и адво кат ко га би ра Адво кат ска ко мо ра Ср би је, с об зи ром на то да је, 
са гла сно чла ну 153. став 4, адво кат је дан од из бор них чла но ва и Ви со ког 
са ве та суд ства. Ко нач но, Суд је утвр дио да су, има ју ћи у ви ду број и струк-
ту ру чла но ва Ви со ког са ве та пра во су ђа ко ме је оспо ре ном од ред бом ста-
вље но у над ле жност пред ла га ње из бор них чла но ва пр вог са ста ва Ви со ког 
са ве та суд ства, од укуп но 11, а фак тич ки 10 чла но ва, од ко јих се дам су ди ја, 
из че га сле ди да про пи са ну ве ћи ну за до но ше ње од лу ка чи не су ди је, чи ме 
је обез бе ђе но да до но ше ње сва ке од лу ке пре вас ход но за ви си од су ди ја ко ји 
су чла но ви овог ор га на. Сто га је Суд оце нио да ни са ста но ви шта на ве де-
них раз ло га оспо ре ним од ред ба ма За ко на ни је на ру шен устав ни прин цип 
не за ви сно сти суд ске вла сти, те да ни је по сред но угро же на не за ви сност 
и са мо стал ност бу ду ћег Ви со ког са ве та суд ства.

У ве зи с оспо ра ва њем на ве де них од ре да ба За ко на у од но су на члан 1.3. 
Европ ске по ве ље о пра ви ли ма (ста ту ту) за су ди је, Устав ни суд је утвр дио 
да на ве де на по ве ља не ма ка рак тер ме ђу на род ног уго во ра, ни ти дру гог оба-
ве зу ју ћег ме ђу на род ног прав ног ак та. На и ме, до ку мент на ко ји се ини ци-
ја то ри по зи ва ју, иако но си на зив Европ ска по ве ља, ни је до нео ор ган, ни ти 
те ло не ке ме ђу на род не ор га ни за ци је, већ је он при хва ћен на мул ти ла те-
рал ном са стан ку ко ји је од 8. до 10. ју ла 1998. го ди не ор га ни зо вао Са вет 
Евро пе. У уво ду овог до ку мен та се, по ред оста лог, ис ти че да „зна чај По ве-
ље ни је у ње ном фор мал ном ва же њу, ко је, у су шти ни, и не ма, већ у зна ча ју 
и сна зи ко ју ње ни ауто ри на ме ра ва ју да да ју оно ме што је у њој са др жа но“ 
(вид. Ac ti vi ti es for the de ve lop ment and con so li da tion of de moc ra tic sta bi lity, 
THE MIS PLAN, Pro ject nо3, Euro pean Char ter on the sta tu tes for jud ges and 
Ex pla na tory Me mo ran dum, Stras bo urg, 8–10 July 1998, Fo re word, p. 1, слу-
жбе на озна ка до ку мен та DAJ/DOC (98) 23). Ме ђу тим, не за ви сно од то га 
што у фор мал но прав ном сми слу Устав ни суд, у скла ду с од ред ба ма чла на 
167. Уста ва, не оце њу је са гла сност за ко на с озна че ним до ку мен том, Суд је, 
с об зи ром на ње гов до при нос раз во ју де мо крат ског дру штва за сно ва ног на 
вла да ви ни пра ва и на че лу не за ви сно сти суд ске вла сти, имао у ви ду члан 
1.3 ове По ве ље, на ко ји под но си о ци ини ци ја ти ве ука зу ју, те је на шао да се 
оспо ре ним од ред ба ма чла на 52. ст. 5. и 6. За ко на, као што је ре че но, обез-
бе ђу је да од лу ке ко је се ти чу ста ту са и по ло жа ја су ди ја до но си по се бан ор-
ган у ко ме ве ћи ну чи не су ди је, а што је сми сао на ве де не од ред бе По ве ље.

На осно ву све га из не тог, Устав ни суд је утвр дио да под не те ини ци ја ти-
ве, у де лу ко јим се оспо ра ва ју од ред бе чла на 52. ст. 5. и 6. За ко на о Ви со ком 
са ве ту суд ства, ни су осно ва не, па их, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За-
ко на о Устав ном су ду, ни је при хва тио, те је од лу чио као у тач ки 1. из ре ке.

По во дом оспо ре не од ред бе чла на 56. За ко на, Устав ни суд је оце нио да 
се, по ла зе ћи од на ве де них од ре да ба чл. 21, 60, 147. и 154. Уста ва, осно ва но 
мо гу по ста ви ти као спор на сле де ћа устав но прав на пи та ња:

– да ли су ре ше ња пред ви ђе на од ред ба ма ст. 1. и 2. овог чла на, пре ма 
ко ји ма из бор ни члан пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства из ре да су ди ја 
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пре стан ком ман да та у пр вом са ста ву Са ве та на ста вља да оба вља су диј ску 
функ ци ју и то у не по сред но ви шем су ду у од но су на суд у ко ме је до из бо ра 
у Са вет оба вљао су диј ску функ ци ју, под усло вом да ис пу ња ва усло ве за из-
бор су ди је у том су ду, или у су ду ко ји је пре у зео над ле жност су да у ко јем је 
оба вљао су диј ску функ ци ју, ако не ис пу ња ва усло ве за из бор у не по сред но 
ви ши суд, са гла сне с Уста вом за јем че ном јед на ко сти гра ђа на пред Уста вом 
и за ко ном и за бра ном дис кри ми на ци је, из чла на 21. ст. 1. и 3. Уста ва. Ово 
сто га што се про пи са ни на чин на пре до ва ња у не по сред но ви ши суд, од но-
сно на чин сти ца ња ста ту са су ди је ко ји оба вља су диј ску функ ци ју у су ду ко ји 
је пре у зео над ле жност су да у ко ме је су ди ја оба вљао ра ни је су диј ску функ-
ци ју, бит но раз ли ку је од на чи на ко ји је за исте прав не си ту а ци је про пи сан 
за све су ди је ко ји ни су чла но ви пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства;

– да ли су од ред бе чла на 56. ст. 1. и 2. За ко на са гла сне с од ред бом чла-
на 21. Уста ва, има ју ћи у ви ду да, пре ма од ред би чла на 55. став 3. За ко на, 
функ ци ја, што зна чи и ман дат чла на пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства 
мо же да пре ста не и у свим оста лим слу ча је ви ма про пи са ним од ред ба ма 
овог за ко на, да кле, из ме ђу оста лог, и у слу ча ју остав ке или раз ре ше ња 
(члан 39. ст. 2. и 3.). Пре ма то ме, су ди ја – члан Са ве та би на ста вио са оба-
вља њем су диј ске функ ци је у не по сред но ви шем су ду, од но сно су ду ко ји је 
пре у зео над ле жност су да у ко ме је оба вљао су диј ску функ ци ју и у слу ча ју 
да му ман дат у пр вом са ста ву Са ве та пре ста не због под не те остав ке или 
због раз ре ше ња, јер функ ци ју чла на Са ве та ни је вр шио у скла ду с Уста-
вом и за ко ном или за то што је осу ђен за кри вич но де ло, са гла сно од ред-
би чла на 41. За ко на, што на ме ће пи та ње са гла сно сти на ве де не од ред бе с 
Уста вом за јем че ном јед на ко шћу гра ђа на;

– да ли су оспо ре не од ред бе чла на 56. ст. 1. и 2. За ко на са гла сне са пра-
вом на до ступ ност свих рад них ме ста под јед на ким усло ви ма, за јем че ног 
од ред бом чла на 60. став 3. Уста ва, као еле мен том га ран то ва ног пра ва на 
рад. Ка ко је су диј ска функ ци ја исто вре ме но и рад но ме сто су ди је, јер по 
осно ву оба вља ња ове функ ци је у од ре ђе ном су ду су ди ја у том су ду оства-
ру је сва за ко ном про пи са на пра ва по осно ву ра да, то се осно ва но мо же 
по ста ви ти пи та ње да ли је свим су ди ја ма ко ји ис пу ња ва ју усло ве за рад у 
не по сред но ви шем су ду под јед на ким усло ви ма до ступ но рад но ме сто у 
том су ду, а има ју ћи у ви ду за ко ном уста но вље ну но ву ор га ни за ци ју су до-
ва у Ре пу бли ци исто пи та ње се по ста вља и у од но су на до ступ ност рад ног 
ме ста у су ду ко ји је пре у зео над ле жност су да у ко ме је су ди ја оба вљао су-
диј ску функ ци ју;

– да ли су оспо ре не од ред бе чла на 56. ст. 1. и 2. За ко на, с об зи ром на 
то да је су диј ска функ ци ја по сво јој прав ној при ро ди и јав на функ ци ја, са-
гла сне од ред би чла на 53. Уста ва, ко јом се гра ђа ни ма, из ме ђу оста лог, јем-
чи пра во да под јед на ким усло ви ма сту па ју на јав не функ ци је, а има ју ћи у 
ви ду све прет ход но на ве де не раз ло ге;

– да ли је оспо ре на од ред ба ста ва 3. чла на 56. За ко на, ко јом је про пи са-
но да Ви со ки са вет суд ства до но си од лу ку о на ста вља њу оба вља ња су диј ске 
функ ци је из бор них чла но ва пр вог са ста ва Са ве та у не по сред но ви ши суд, 
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ако су ди ја ис пу ња ва усло ве за тај из бор, или у суд ко ји је пре у зео над ле-
жност су да у ко ме је су ди ја оба вљао функ ци ју, ако не ис пу ња ва усло ве за 
рад у ви шем су ду, у скла ду с од ред ба ма чла на 147. став 4. и чла на 154. Уста-
ва. На и ме, по ста вља се пи та ње да ли је устав на над ле жност Ви со ког са ве та 
суд ства да са мо стал но од лу чу је о из бо ру су ди ја на стал ну су диј ску функ-
ци ју и о из бо ру су ди ја на стал ној су диј ској функ ци ји у дру ги или ви ши суд 
до ве де на у пи та ње, с об зи ром на то да пре ма на ве де ној за кон ској од ред би 
у овим слу ча је ви ма ни је пред ви ђе но да Са вет од лу чу је о из бо ру су ди ја ко-
ји су би ли чла но ви пр вог са ста ва Са ве та, већ да до но си од лу ку да они на-
ста вља ју с оба вља њем су диј ске функ ци је, при че му је Са вет у по гле ду са др-
жи не те од лу ке из ри чи то ве зан од ред ба ма ст. 1. и 2. овог чла на. При то ме, 
за кон ска фор му ла ци ја да су ди ја – члан пр вог са ста ва Са ве та „на ста вља“ да 
оба вља су диј ску функ ци ју на на чин про пи сан од ред ба ма чла на 56. ст. 1. и 2. 
За ко на и да од лу ке о то ме „до но си“ Са вет, на ме ћу пи та ње да ли је у од но су 
на ова ли ца Са вет су штин ски ли шен Уста вом утвр ђе ног пра ва да у од но су 
на њих вр ши из бор. У ве зи с тим се по ста вља и пи та ње да ли је на овај на-
чин до ве ден у пи та ње и чла ном 153. став 1. Уста ва утвр ђен по ло жај Ви со ког 
са ве та суд ства, као не за ви сног и са мо стал ног ор га на ко ји обез бе ђу је и га-
ран ту је не за ви сност и са мо стал ност су ди ја.

По ред на ве де них пи та ња устав но сти, Суд је оце нио да се мо же по ста-
ви ти и пи та ње са гла сно сти оспо ре ног чла на 56. За ко на с од ред бом чла на 14. 
Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, као и с 
од ред бом чла на 1. Про то ко ла 12 уз ову кон вен ци ју, ко ји ма је на го то во иден-
ти чан на чин као и од ред бом чла на 21. Уста ва утвр ђе но да ће се сва ко пра во 
ко је за кон пред ви ђа оства ри ва ти без дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву.

Из на ве де ног, по оце ни Устав ног су да, сле ди да се осно ва но по ста вља 
пи та ње са гла сно сти од ре да ба чла на 56. За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства с 
Уста вом и по твр ђе ном Европ ском кон вен ци јом, па је Устав ни суд, са гла-
сно од ред би чла на 53. став 1. За ко на о Устав ном су ду, од лу чио да по кре не 
по сту пак за оце ну устав но сти на ве де них од ре да ба За ко на о Ви со ком са ве-
ту суд ства и њи хо ве са гла сно сти са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром.

Са гла сно чла ну 82. тач ка 10. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је од лу чио да ре ше ње 
о по кре та њу по ступ ка за оце ну устав но сти и са гла сно сти са по твр ђе ним 
ме ђу на род ним уго во ром од ре да ба чла на 56. За ко на о Ви со ком са ве ту суд-
ства до ста ви На род ној скуп шти ни на од го вор, са ро ком за да ва ње од го во-
ра од 15 да на од да на при је ма ре ше ња Су да, има ју ћи у ви ду да је Устав ни 
суд већ јед ном до ста вљао На род ној скуп шти ни на ми шље ње ини ци ја ти ву 
за по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти на ве де ног чла на За ко на.

По ла зе ћи од све га на ве де ног, Устав ни суд је на осно ву од ре да ба чла-
на 46. тач. 1) и 5) За ко на о Устав ном су ду и чла на 82. тач ка 10. и чла на 
84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 
27/08), ре шио као у из ре ци.
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Има ју ћи у ви ду зна чај од лу чи ва ња у овом устав но суд ском спо ру, 
Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 49. став 2. За ко на о Устав ном су ду, 
за кљу чио да ово Ре ше ње у це ли ни об ја ви у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу-
бли ке Ср би је“.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУз-44/2009 од 4. ју на 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 47/09)

За кон о до пу на ма За ко на о за дру га ма
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 34/06)

Овла шће ње Аген ци је за при ва ти за ци ју да, у ци љу очу ва ња вред но сти 
пу тем оба ве зног да ва ња прет ход не са гла сно сти, огра ни ча ва ак те оту ђе ња 
или оп те ре ће ња имо ви не ко ју ко ри сте за дру ге, а ко ја је еви ден ти ра на као 
дру штве на сво ји на, од но сно дру штве ни ка пи тал у по ступ ку при ва ти за-
ци је, у скла ду је с устав ним овла шће њем за ко но дав ца да уре ди и обез бе ди 
сво јин ске и обли га ци о не од но се, а у окви ру тог овла шће ња и огра ни чи на-
чин ко ри шће ња имо ви не у функ ци ји за шти те оп штег, јав ног ин те ре са у по-
ступ ку пре тва ра ња пре о ста лог дру штве ног ка пи та ла у при ват ну сво ји ну.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти За ко на о до пу на ма За ко на о за дру га ма („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 34/06).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду је под не та ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти За ко на о 

до пу на ма За ко на о за дру га ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 34/06). У ини-
ци ја ти ви се на во ди да су од ред бе оспо ре ног За ко на, пре ма ко ји ма за дру га 
ко ја ко ри сти имо ви ну еви ден ти ра ну као дру штве на сво ји на, од но сно дру-
штве ни ка пи тал, не мо же без прет ход не са гла сно сти аген ци је над ле жне за 
по сло ве при ва ти за ци је да до но си од лу ке о рас по ла га њу том имо ви ном, а 
на ро чи то од лу ке о про да ји, по кло ну, раз ме ни, ко ри шће њу, по рав на њу са 
по ве ри о ци ма, да ва њу за ло ге, да ва њу хи по те ке и да ва њу га ран ци је, да ва њу 
у ду го роч ни за куп и ула га њу у дру га прав на ли ца, не са гла сне са чла ном 
82. Уста ва ко јим је про кла мо ва на рав но прав ност при ват не и дру гих об ли-
ка сво ји не, чла ном 84. став 1. Уста ва ко јим је утвр ђен јед нак прав ни по ло-
жај свих су бје ка та при вре ђи ва ња на тр жи шту и чла ном 86. Уста ва ко јим 
је утвр ђе на рав но прав ност свих об ли ка сво ји не и јед на ка прав на за шти та. 
На во ди да оспо ре не од ред бе За ко на у пот пу но сти оне мо гу ћа ва ју рад за-
дру га ко је ко ри сте имо ви ну ко ја је еви ден ти ра на као дру штве на сво ји на.

За кон о за дру га ма („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 41/96 и 12/98 и „Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 101/05) у чла ну 49. уре ђу је по јам имо ви не за дру ге, 
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пре ма ко ме имо ви ну за дру ге чи не пра во сво ји не на по крет ним и не по-
крет ним ства ри ма, нов ча ним сред стви ма и хар ти ја ма од вред но сти (за-
дру жна сво ји на) и дру га имо вин ска пра ва, про пи су је да се за дру жна сво-
ји на обра зу је из уде ла за дру га ра ко ји су пре не се ни у сво ји ну за дру ге или 
чла на ри не за дру га ра, сред ста ва оства ре них ра дом и по сло ва њем за дру ге 
и сред ста ва ко ја је за дру га сте кла на дру ги на чин, да у оба вља њу де лат-
но сти за дру га ко ри сти за дру жну сво ји ну, а на осно ву дру гих имо вин ских 
пра ва мо же ко ри сти ти и сред ства у сво ји ни за дру га ра, као и сред ства дру-
гих до ма ћих и стра них прав них и фи зич ких ли ца; те да за дру га рас по ла же 
сво јом имо ви ном на на чин од ре ђен за ко ном, осни вач ким ак том, од но сно 
за дру жним пра ви ли ма.

Оспо ре ним За ко ном о до пу на ма За ко на о за дру га ма („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 34/06), у чла ну 1. од ре ђе но је да се по сле чла на 49. до да-
је члан 49а, ко јим је про пи са но: да за дру га ко ја ко ри сти имо ви ну ко ја је 
еви ден ти ра на као дру штве на сво ји на, од но сно као дру штве ни ка пи тал, не 
мо же без прет ход не са гла сно сти аген ци је над ле жне за по сло ве при ва ти-
за ци је да до но си од лу ке о рас по ла га њу том имо ви ном, а на ро чи то од лу ке 
о про да ји, по кло ну, раз ме ни, ко ри шће њу, по рав на њу са по ве ри о ци ма, да-
ва њу за ло ге, да ва њу хи по те ке и да ва њу га ран ци је, да ва њу у ду го роч ни за-
куп и ула га њу у дру га прав на ли ца; да су ни шта ве од лу ке до не те су прот но 
ста ву 1. овог чла на. У чла ну 2. оспо ре ног За ко на, у окви ру чла на 88. став 
1. основ ног За ко на, ко јим се уре ђу ју нов ча не ка зне за при вред ни пре-
ступ за дру га, до да је се но ва тач ка 1) пре ма ко јој ће се нов ча ном ка зном од 
50.000 до 3.000.000 ди на ра ка зни ти за при вред ни пре ступ за дру га ако до-
не се од лу ку о рас по ла га њу имо ви ном без прет ход не са гла сно сти аген ци је 
над ле жне за по сло ве при ва ти за ци је (члан 49а став 1.). У чла ну 3. За ко на 
утвр ђе но је да исти сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од ред ба ма чла на 82. ст. 1. и 2. Уста ва утвр ђе но је: да еко ном ско уре ђе ње 
у Ре пу бли ци Ср би ји по чи ва на тр жи шној при вре ди, отво ре ном и сло бод ном 
тр жи шту, сло бо ди пред у зет ни штва, са мо стал но сти при вред них су бје ка та и 
рав но прав но сти при ват не и дру гих об ли ка сво ји не; да је Ре пу бли ка Ср би ја 
је дин стве но при вред но под руч је са је дин стве ним тр жи штем ро ба, ра да, ка-
пи та ла и услу га. Од ред бом чла на 84. став 1. Уста ва утвр ђе но је да сви има ју 
јед нак прав ни по ло жај на тр жи шту, а пре ма чла ну 86. Уста ва, по ред оста-
лог, јем че се при ват на, за дру жна и јав на сво ји на и утвр ђе но је да сви об ли-
ци сво ји не има ју јед на ку прав ну за шти ту, као и да се по сто је ћа дру штве на 
сво ји на пре тва ра у при ват ну сво ји ну под усло ви ма, на на чин и у ро ко ви ма 
пред ви ђе ним за ко ном. Од ред ба ма чла на 97. Уста ва утвр ђе но је да Ре пу бли ка 
Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, из ме ђу оста лог, је дин стве но тр жи ште и прав ни 
по ло жај при вред них су бје ка та, сво јин ске и обли га ци о не од но се и за шти ту 
свих об ли ка сво ји не, као и кон тро лу за ко ни то сти рас по ла га ња сред стви ма 
прав них ли ца (тач. 6, 7. и 11.). Од ред бом чла на 58. став 3. Уста ва утвр ђе но је 
да се за ко ном мо же огра ни чи ти на чин ко ри шће ња имо ви не.
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Од ред ба ма За ко на о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
38/01, 18/03, 45/05 и 123/07) про пи са но је: да се овим за ко ном уре ђу ју 
усло ви и по сту пак про ме не вла сни штва дру штве ног, од но сно др жав ног 
ка пи та ла (у да љем тек сту: при ва ти за ци ја) (члан 1.); да је пред мет при ва-
ти за ци је дру штве ни, од но сно др жав ни ка пи тал (у да љем тек сту: ка пи тал), 
у пред у зе ћи ма и дру гим прав ним ли ци ма (у да љем тек сту: су бјек ти при-
ва ти за ци је), ако по себ ним про пи си ма ни је дру га чи је од ре ђе но (члан 3.); 
да је су бјект над ле жан за спро во ђе ње при ва ти за ци је, из ме ђу оста лих су-
бје ка та, и Аген ци ја за при ва ти за ци ју (члан 4. став 1. тач ка 1); да Аген ци ја 
за при ва ти за ци ју је сте прав но ли це ко је про да је ка пи тал, од но сно имо ви-
ну и про мо ви ше, ини ци ра, спро во ди и кон тро ли ше по сту пак при ва ти за-
ци је, у скла ду са за ко ном (члан 5.).

За ко ном о Аген ци ји за при ва ти за ци ју („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
38/01 и 135/04) осно ва на је Аген ци ја за при ва ти за ци ју ра ди про мо ви са-
ња, ини ци ра ња, спро во ђе ња и кон тро ле по ступ ка при ва ти за ци је (члан 
1.); утвр ђе но је да Аген ци ја оба вља де лат ност по сре до ва ња у про да ји др-
жав ног и дру штве ног ка пи та ла и имо ви не у по ступ ку при ва ти за ци је, као 
и по сло ве, из ме ђу оста лог, спро во ђе ња при ва ти за ци је и кон тро ле по ступ-
ка при ва ти за ци је (члан 6. тач. 3) и 4)), те да у оба вља њу по сло ва кон тро ле 
по ступ ка при ва ти за ци је Аген ци ја, из ме ђу оста лог, про ве ра ва про це ње ну 
вред ност ка пи та ла или имо ви не су бјек та при ва ти за ци је и оба вља и дру ге 
по сло ве у скла ду са за ко ном и ста ту том (члан 10. став 1. тач ка 1) и став 2.).

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва и за ко на, Устав ни суд је утвр-
дио да се оспо ре ним од ред ба ма За ко на не по вре ђу ју устав на на че ла о 
осно ва ма еко ном ског уре ђе ња, сло бо ди пред у зет ни штва, јед на ком прав-
ном по ло жа ју на тр жи шту, рав но прав но сти свих об ли ка сво ји не и јед на кој 
прав ној за шти ти свих об ли ка сво ји не. На и ме, из устав них од ре да ба ко ји-
ма је утвр ђе но да се у Ре пу бли ци Ср би ји јем че при ват на, за дру жна и јав-
на сво ји на, као и да се по сто је ћа дру штве на сво ји на пре тва ра у при ват ну 
сво ји ну под усло ви ма, на на чин и у ро ко ви ма пред ви ђе ним за ко ном, про-
из ла зи да дру штве на сво ји на у устав но прав ном по рет ку Ре пу бли ке Ср би је 
не пред ста вља Уста вом за јем че ни, већ пре ла зни (тран зи ци о ни) сво јин ски 
об лик. За ко но да вац је, на осно ву из ри чи тог устав ног овла шће ња и на ло га 
да се по сто је ћа дру штве на сво ји на има пре тво ри ти у при ват ну, по ве рио 
Аген ци ји за при ва ти за ци ју да по сре ду је у про да ји дру штве ног ка пи та ла и 
имо ви не у по ступ ку при ва ти за ци је, те да спро во ди и кон тро ли ше по сту-
пак при ва ти за ци је. Сто га су, по оце ни Устав ног су да у скла ду са Уста вом 
и оспо ре не од ред бе За ко на ко ји ма је да то овла шће ње на ве де ној Аген ци ји 
да, у ци љу очу ва ња вред но сти имо ви не ко ју ко ри сте за дру ге, а ко ја је еви-
ден ти ра на као дру штве на сво ји на, од но сно дру штве ни ка пи тал, те ко ја се 
на ла зи у по ступ ку при ва ти за ци је, огра ни ча ва ак те оту ђе ња или оп те ре ће-
ња те имо ви не кроз оба ве зно да ва ње прет ход не са гла сно сти.

Из од ред бе чла на 97. тач ка 7. Уста ва про из ла зи овла шће ње за ко но дав-
ца да од ре ди са др жи ну сво јин ских овла шће ња по је ди них об ли ка сво ји не, 
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што под ра зу ме ва и од ре ђи ва ње са др жи не сво јин ских пра ва и оба ве-
за прав ног ли ца ко је у свом по сло ва њу ко ри сти дру штве ни ка пи тал, као 
пре ла зни сво јин ски об лик. Оспо ре не од ред бе За ко на су, по оце ни Устав-
ног су да, у скла ду с овла шће њем за ко но дав ца да мо же огра ни чи ти на чин 
ко ри шће ња имо ви не и у функ ци ји су за шти те оп штег – јав ног ин те ре са у 
по ступ ку пре тва ра ња пре о ста лог дру штве ног ка пи та ла у при ват ну сво-
ји ну, те не ма ју зна че ње про тив у став ног огра ни ча ва ња сло бо де пред у зет-
ни штва, ни ти јед на ког прав ног по ло жа ја на тр жи шту. Та ко ђе, оспо ре ним 
од ред ба ма се ни на ко ји на чин не за ди ре у пра во за дру га, као при вред них 
су бје ка та да у свом по сло ва њу без огра ни че ња рас по ла жу имо ви ном ко ја 
пред ста вља за дру жну сво ји ну, као Уста вом за јем че ни сво јин ски об лик.

Од ред бом чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду про пи са но је да 
кад Устав ни суд на ђе да не ма осно ва за по кре та ње по ступ ка по во дом ини-
ци ја ти ве, ини ци ја ти ву не ће при хва ти ти.

На осно ву на ве де ног, по оце ни Устав ног су да, уре ђи ва ње од ре ђе них 
аспе ка та сво јин ских од но са ко ји се од но се на ко ри шће ње и рас по ла га ње 
дру штве ним ка пи та лом, на на чин ка ко је то учи ње но оспо ре ним од ред ба-
ма За ко на, ни је не са гла сно с устав ним од ред ба ма о рав но прав но сти свих 
об ли ка сво ји не и њи хо вој јед на кој прав ној за шти ти, та ко да не ма осно ва 
за при хва та ње под не те ини ци ја ти ве. Сто га Суд, са гла сно од ред би чла на 
53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), 
ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти За ко на 
о до пу на ма За ко на о за дру га ма ни је при хва тио.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном 
су ду, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУз-55/2009 од 25. ју на 2009. го ди не

За кон о ло кал ним из бо ри ма
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07)

– чл. 18, 19, 43. и 47.

За ко но да вац се кре тао у гра ни ца ма устав ног овла шће ња ка да је 
оспо ре ним од ред ба ма чла на 19. За ко на уре дио пи та ња ко ме и у ком ро-
ку се до ста вља из бор на ли ста и ко ју до ку мен та ци ју је по треб но при ло-
жи ти уз из бор ну ли сту, као и на ко ју до ку мен та ци ју се не пла ћа так са.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чла на 19. За ко на о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 129/07).
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2. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чл. 18, 43. и 47. 
За ко на из тач ке 1.

3. Ово Ре ше ње до ста ви ти На род ној скуп шти ни ра ди да ва ња од го во ра 
по во дом по кре ну тог по ступ ка из тач ке 2.

4. Рок за да ва ње од го во ра из тач ке 3. овог Ре ше ња је 60 да на од да на 
при је ма Ре ше ња.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ре да ба 

чл. 18. и 19. За ко на о ло кал ним из бо ри ма и ви ше ини ци ја ти ва за оце ну 
устав но сти од ре да ба чла на 47. За ко на.

Од ред бе чла на 18. За ко на о ло кал ним из о бри ма оспо ре не су из раз-
ло га што су, пре ма на во ди ма ини ци ја то ра, у су прот но сти с од ред ба ма чл. 
20, 46, 47, 52. и 55. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Ини ци ја тор на во ди да од ред-
бе чла на 18. За ко на, ко ји ма је про пи са но да из бор не ли сте пред ла га ча тре-
ба сво јим пот пи си ма да по др жи нај ма ње 30 би ра ча по пред ло гу за сва ког 
кан ди да та на из бор ној ли сти, као и да пред ла гач мо ра на из бор ној ли сти 
има ти нај ма ње јед ну тре ћи ну кан ди да та од укуп ног бро ја од бор ни ка ко ји 
се би ра, ста вља ју по ли тич ку стран ку на ци о нал не ма њи не у не рав но пра-
ван по ло жај са стран ка ма ве ћин ског на ро да. Ини ци ја тор сма тра да на ци-
о нал на ма њи на, ко ја има нај ви ше де сет по сто од укуп ног ста нов ни штва 
на те ри то ри ји оп шти не, тре ба да под не се из бор ну ли сту са истим бро јем 
кан ди да та за од бор ни ке као и ве ћин ски на род „зна ју ћи уна пред да две 
тре ћи не ли сте не ма ни ка кве шан се да по ста ну од бор ни ци, а оба ве зни су 
ра ди за кон ских окви ра при ку пи ти ове ре не пот пи се и пла ти ти так су (члан 
19.)“. Пре ма ми шље њу ини ци ја то ра, ти ме се ус кра ћу је пра во на по ли тич-
ко де ло ва ње при пад ни ка на ци о нал них ма њи на и до во ди до њи хо ве дис-
кри ми на ци је. Ини ци ја тор сма тра да су за ко ном по ста вље ни та кви усло ви 
да на ци о нал не ма њи не оста ну без сво јих не за ви сних пред став ни ка, а што 
је су прот но устав ним од ред ба ма ко је при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи-
на га ран ту ју сва пра ва. На тај на чин, пре ма на во ди ма ини ци ја то ра, ин ди-
рект но се иде на уки да ње стра на ка на ци о нал них ма њи на, чи ме се кр ше 
људ ска пра ва и оне мо гу ћа ва се рав но прав но уче шће у вла сти.

Од ред бе чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, ко ји ма је уре ђен ин-
сти тут уго во ра из ме ђу под но си о ца из бор не ли сте и кан ди да та за од бор-
ни ка, од но сно од бор ни ка, а на осно ву ко га се пред ви ђа пра во под но си о ца 
из бор не ли сте да у име од бор ни ка под не се остав ку на функ ци ју од бор ни-
ка у скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, оспо ре не су у ви ше ини ци-
ја ти ва из раз ло га што, пре ма на во ди ма ини ци ја то ра, ни су у са гла сно сти 
с од ред ба ма чл. 2. и 3, чла на 5. ст. 1, 3. и 4, чл. 18. и 19, чла на 176. став 1. и 
чла на 180. ст. 1. до 3. Уста ва, као и с од ред ба ма чла на 25. тач. а) и б) Ме ђу-
на род ног пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма. У пр вој ини ци ја ти-
ви се на во ди да се од ред ба ма чла на 47. За ко на огра ни ча ва пра во да се бу-
де би ран га ран то ва но чла ном 52. Уста ва, бу ду ћи да то пра во под ра зу ме ва 
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и „пра во да се на иза бра ној функ ци ји оста не за пред ви ђе но вре ме, без 
мо гућ но сти ар би трар ног сме њи ва ња“. Ини ци ја тор сма тра да Устав не до-
пу шта за кон ско огра ни че ње пра ва да се бу де би ран за од бор ни ка, на на-
чин ка ко је то про пи са но од ред ба ма чла на 47. За ко на. Пре ма ми шље њу 
ини ци ја то ра, од ред ба чла на 102. став 2. Уста ва од но си се са мо на на род-
не по сла ни ке, а не и на по сла ни ке ауто ном них по кра ји на и од бор ни ке у 
скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. Ка да би се та устав на од ред ба 
при ме њи ва ла и на од бор ни ке, ини ци ја тор на во ди да би оспо ре на од ред ба 
За ко на би ла та ко ђе не у став на, „јер пред ви ђа де по но ва ње блан ко остав ки 
и од стра не кан ди да та за од бор ни ке“. Обра зла жу ћи сво је на во де, ини ци ја-
тор се по зи ва и на од ред бу чла на 3. Про то ко ла број 1. уз Европ ску кон вен-
ци ју за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, ко јом је уре ђе но пра во 
на сло бод не из бо ре и на од го ва ра ју ћу прак су Европ ског су да за људ ска 
пра ва и Европ ске ко ми си је за људ ска пра ва, као и на Од лу ку Устав ног су-
да број IУ 197/02 („Слу жбе ни гла сник РС“, број 57/03), ко јом је утвр ђе на 
не у став ност за кон ских од ре да ба о пре стан ку ман да та на род них по сла ни-
ка на осно ву пре стан ка члан ства у по ли тич кој стран ци. Ини ци ја тор пред-
ла же да Устав ни суд, до до но ше ња ко нач не од лу ке о устав но сти чла на 47. 
За ко на о ло кал ним из бо ри ма, до не се од лу ку ко јом ће об у ста ви ти из вр ше-
ње по је ди нач них ака та или рад њи пред у зе тих на осно ву оспо ре ног чла на 
За ко на. У дру гој ини ци ја ти ви на во ди се да је од ред ба ма чла на 47. ст. 1. до 
5. и 7. За ко на о ло кал ним из бо ри ма уре ђен ин сти тут уго во ра и пот пи си-
ва ње блан ко остав ке „без ика квих уна пред за ко ном про пи са них усло ва“ 
и без обез бе ђи ва ња прав не за шти те, чи ме се „пот пу но по ни шта ва“ пра во 
гра ђа ни на да бу де би ран, га ран то ва но чла ном 52. Уста ва. Пре ма на во ди-
ма ини ци ја то ра, оспо ре ним од ред ба ма За ко на про пи су је се оства ри ва ње 
за јем че ног људ ског пра ва на на чин ко ји ни је са гла сан од ред ба ма чла на 18. 
Уста ва, јер за кон ни у ком слу ча ју не сме да ути че на су шти ну за јем че ног 
пра ва, као и да се уре ђи ва ње из бор ног пра ва на на ве де ни на чин не мо же 
ту ма чи ти „у ко рист уна пре ђе ња вред но сти де мо крат ског дру штва“. Пре-
ма ми шље њу ини ци ја то ра, оспо ре не од ред бе За ко на ни су у са гла сно сти 
ни с од ред бом чла на 176. став 1. Уста ва, јер се не мо же сма тра ти да је „уго-
ва ра ње блан ко остав ке“ са гла сно пра ву гра ђа на да ло кал ну са мо у пра ву 
оства ру ју пре ко сло бод но иза бра них пред став ни ка. Ини ци ја тор на во ди 
да „овла шће ње по ли тич ких стра на ка“ про пи са но оспо ре ним од ред ба ма 
чла на 47. За ко на пру жа мо гућ ност стран ка ма да су прот но од ред би чла на 
5. став 4. Уста ва не по сред но вр ше власт или је пот чи ња ва ју се би. Та ко ђе, 
ини ци ја тор на во ди да оспо ре не од ред бе чла на 47. ни су у са гла сно сти ни 
с од ред ба ма чла на 25. тач. а) и б) Ме ђу на род ног пак та о гра ђан ским и по-
ли тич ким пра ви ма, јер је њи хо вом при ме ном оне мо гу ће на не по сред ност, 
оп штост, исти ни тост, јед на кост и сло бод но из ра жа ва ње во ље би ра ча. У 
тре ћој ини ци ја ти ви на во ди се да се од ред ба ма чла на 47. ст. 1, 3. и 4. За-
ко на огра ни ча ва ин сти тут сло бод ног пред став нич ког ман да та, сво де ћи 
га на им пе ра тив ни ман дат и да се „де фор ми ше на че ло вр ше ња су ве ре но-
сти од стра не гра ђа на пре ко њи хо вих сло бод но иза бра них пред став ни ка 
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и по сред ством сло бод ног пред став нич ког ман да та, утвр ђе ног у чла ну 2. 
Уста ва“. Ини ци ја тор сма тра да функ ци ја од бор ни ка, као јав на функ ци ја, 
на осно ву оспо ре них од ре да ба чла на 47. За ко на по ста је пред мет рас по ла-
га ња под но си о ца из бор не ли сте на ло кал ним из бо ри ма, а то су нај че шће 
по ли тич ке ор га ни за ци је, и то на осно ву дво стра ног уго во ра, при че му се 
ме ња прав на при ро да остав ке као лич ног чи на од бор ни ка. Ти ме се, пре ма 
ми шље њу ини ци ја то ра, по вре ђу ју и од ред бе чла на 5. Уста ва, јер су по ли-
тич ке стран ке на тај на чин у мо гућ но сти да пре ко од бор ни ка, а по се ду-
ју ћи „пар тиј ски им пе ра тив ни ман дат“, вр ше власт у ло кал ној за јед ни ци, 
пот чи ња ва ју ћи рад ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве је ди но свом ин-
те ре су. Уре ђи ва њем пре стан ка ман да та на из ло же ни на чин, пре ма на во-
ди ма ини ци ја то ра, ре ла ти ви зу је се тра ја ње ман да та од бор ни ка и до во ди 
у ве зу са во љом по ли тич ке стран ке, што је у су прот но сти са чла ном 180. 
став 3. Уста ва, пре ма ко ме се од бор ни ци би ра ју на пе ри од од че ти ри го ди-
не. Ини ци ја тор на во ди да од бор ник има Уста вом за га ран то ва ну сло бо ду 
у пред ста вља њу оних ко ји су га би ра ли, те да му се то пра во сло бод ног 
по ли тич ког пред ста вља ња не мо же огра ни чи ти или од у зе ти, а по себ но не 
на осно ву уго во ра по ли тич ке стран ке и од бор ни ка. Пре ма ми шље њу ини-
ци ја то ра, та квим за кон ским ре ше њем по вре ђу је се и на че ло не по сред но-
сти утвр ђе но у чла ну 52. став 2. Уста ва. Ини ци ја тор пред ла же да уко ли ко 
Устав ни суд не при хва ти ини ци ја ти ву у це ло сти, да он да оце ни не у став-
ном од ред бу чла на 47. став 1. За ко на у де лу ко ји гла си: „кан ди дат за од-
бор ни ка, од но сно“. Ини ци ја тор на во ди да је од ред бом чла на 102. став 2. 
Уста ва пред ви ђе но да са мо на род ни по сла ник мо же нео по зи во ста ви ти на 
рас по ла га ње свој ман дат по ли тич кој стран ци, на чи јој ли сти је иза бран, 
а да је оспо ре ним чла ном 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма про пи са но да 
то мо же учи ни ти и кан ди дат за од бор ни ка. Бу ду ћи да кан ди дат за од бор-
ни ка још не ма ман дат, ини ци ја тор сма тра да је не мо гу ће да он рас по ла же 
не чим чи ме фак тич ки и прав но не мо же рас по ла га ти. Ини ци ја тор за кљу-
чу је да је за ко но да вац уре ђу ју ћи ин сти тут уго во ра од ред бом чла на 47. За-
ко на иза шао ван гра ни ца на че ла и сми сла Уста ва.

Устав ни суд је на сед ни ци од 10. ју ла 2008. го ди не за кљу чио да ини-
ци ја ти ву за оце ну устав но сти од ре да ба чл. 18. и 19. За ко на о ло кал ним из-
бо ри ма до ста ви На род ној скуп шти ни на ми шље ње, а ко је у оста вље ном 
ро ку од 60 да на, а ни на кнад но, ни је до би је но.

Устав ни суд је на сед ни ци од 16. апри ла 2009. го ди не до нео За кљу чак да 
се ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним 
из бо ри ма до ста ве На род ној скуп шти ни на ми шље ње. По во дом на ве де них 
ини ци ја ти ва На род на скуп шти на је до ста ви ла Устав ном су ду ми шље ње.

Та ко ђе, с об зи ром на то да се у по је ди ним устав ним жал ба ма под не-
тим Устав ном су ду ука зу је на ло гич ку и су штин ску по ве за ност оспо ре них 
од ре да ба чла на 47. и од ре да ба чла на 43. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, ко-
ји ма је пред ви ђе но да „под но си о ци из бор не ли сте по свом на хо ђе њу до де-
љу ју по је ди нач не од бор нич ке ман да те ко је је до би ла јед на из бор на ли ста, 
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не за ви сно од ре до сле да кан ди да та на тој ли сти“, и да се ука зу је на не са-
гла сност та квог за кон ског ре ше ња с Уста вом, Устав ни суд је оце нио да и 
од ред бе чла на 43. За ко на тре ба под вр ћи оце ни устав но сти.

У ми шље њу На род не скуп шти не на во ди се да из са др жи не ини ци ја-
ти ва про из ла зи да ини ци ја то ри оспо ра ва ју од ред бе чла на 47. За ко на о ло-
кал ним из бо ри ма по три осно ва. У по гле ду пр вог осно ва, на во ди се да се 
под не тим ини ци ја ти ва ма за пра во не оспо ра ва ју од ред бе чла на 47. За ко-
на, већ од ред ба чла на 102. став 2. Уста ва, јер је на вод но су прот на оп ште-
при хва ће ним де мо крат ским прин ци пи ма и стан дар ди ма и ни је уса гла ше-
на са дру гим од ред ба ма Уста ва. До но си лац ак та ис ти че да је Устав ни суд 
над ле жан да од лу чу је о устав но сти за ко на, а не о оце ни це лис ход но сти 
и оправ да но сти по је ди них устав них ре ше ња. Та ко ђе, до но си лац ак та на-
во ди да су ра ни је од лу ке Устав ног су да, на ко је се по зи ва ју ини ци ја то ри, 
би ле за сно ва не на та да ва же ћем Уста ву, а да се оце на устав но сти оспо ре-
них од ре да ба За ко на мо ра це ни ти у од но су на ва же ћи Устав. У од но су на 
дру ги основ оспо ра ва ња од ре да ба чла на 47. За ко на, до но си лац ак та на-
во ди да је не спор но да од ред бом чла на 102. став 2. Уста ва ни је ре гу ли сан 
по ло жај од бор ни ка. Пре ма ми шље њу до но си о ца ак та, уста во тво рац се 
опре де лио да прав ни по ло жај на род них по сла ни ка јед ним де лом уре ди 
Уста вом, док је уре ђи ва ње по ло жа ја од бор ни ка у пот пу но сти пре пу стио 
за ко но дав цу. Сто га до но си лац ак та по ста вља пи та ње због че га устав ни 
прин цип ко ји пред ви ђа од ре ђе не сло бо де за по сла ни ке не би тре ба ло да 
ва жи и за од бор ни ке, од но сно због че га би се прав на при ро да од бор нич-
ког ман да та раз ли ко ва ла од прав не при ро де по сла нич ког ман да та. До-
но си лац ак та на во ди да са др жи на од ре да ба оспо ре ног чла на 47. За ко на 
пред ста вља нор ма тив но уоб ли ча ва ње ус по ста вље не прав не прак се, ка ко 
ре пу блич ког пар ла мен та, та ко и скуп шти на је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве. У по гле ду оспо ра ва ња мо гућ но сти да пи та ње ман да та бу де пред мет 
уго вор ног од но са, до но си лац ак та на во ди да је од ред бом чла на 102. Уста-
ва пред ви ђе на мо гућ ност рас по ла га ња ман да том. До но си лац ак та на во ди 
да рас по ла га ње ман да том ни је спе ци фич ност ко ја се од но си са мо на ову 
вр сту уго во ра, већ и да по ли тич ке стран ке ко је ства ра ју пред из бор не ко а-
ли ци је за кљу чу ју уго во ре ко јим уре ђу ју ме ђу соб на пра ва и оба ве зе, а по-
себ но пи та ња ве за на за рас по де лу ман да та ко је осво ји та ква ко а ли ци ја. 
Тре ћи основ оспо ра ва ња, пре ма на во ди ма до но си о ца ак та, од но си се на 
то да је оспо ре ним од ред ба ма чла на 47. За ко на сло бо да рас по ла га ња ман-
да том да та и кан ди да ту за од бор ни ке, док је од ред бом чла на 102. став 2. 
Уста ва та сло бо да пред ви ђе на са мо за по сла ни ке, што зна чи за ли ца ко-
ји ма је ман дат по чео да те че. У ве зи с тим, до но си лац ак та на во ди да се 
тер мин „по сла ник“ не упо тре бља ва увек у истом зна че њу, та ко да се не кад 
том пој му да је и ши ре зна че ње ко је об у хва та и кан ди да те за по сла ни ке 
ко ји ма ман дат још ни је по твр ђен. Та ко, пре ма на во ди ма до но си о ца ак-
та, По слов ник На род не скуп шти не не пра ви тер ми но ло шку раз ли ку из-
ме ђу кан ди да та за по сла ни ка и по сла ни ка ко ме је ман дат по твр ђен, док 
су из бо р ни за ко ни, у скла ду са пред ме том ре гу ли са ња, мно го пре ци зни ји 
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и вр ше ја сно раз гра ни че ње ових пој мо ва. До но си лац ак та сма тра да се 
упо тре бом пој ма „по сла ник“ у од ред би чла на 102. став 2. Уста ва уста во-
тво рац ни је огра ни чио на уже зна че ње тог пој ма. До но си ла ца ак та на во ди 
да при ли ком ту ма че ња од ред бе чла на 102. став 2. Уста ва, тре ба има ти у 
ви ду да у те о ри ји пра ва по јам пра ва – сло бо де у су шти ни зна чи од су ство 
по сто ја ња огра ни че ња да се не што чи ни, та ко да из на ве де не устав не од-
ред бе про из ла зи да она не до зво ља ва огра ни че ње по сла ни ка у рас по ла га-
њу ман да том, с тим да се то рас по ла га ње вр ши под усло ви ма ко ји су про-
пи са ни за ко ном. Из свих на ве де них раз ло га, до но си лац ак та пред ла же да 
Устав ни суд не при хва ти под не те ини ци ја ти ве.

У спро ве де ном по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је: 
Од ред ба ма чл. 18, 19. 43. и 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе-

ни гла сник РС“, број 129/07), про пи са но је:
„Члан 18.

Кан ди да те за од бор ни ке мо гу пред ла га ти, по себ но или за јед но, по-
ли тич ке стран ке, ко а ли ци је и дру ге по ли тич ке ор га ни за ци је, као и гру пе 
гра ђа на чи је из бор не ли сте сво јим пот пи си ма по др жи нај ма ње 30 би ра-
ча по пред ло гу за сва ког кан ди да та на из бор ној ли сти. Пред ла гач мо ра на 
из бор ној ли сти има ти нај ма ње јед ну тре ћи ну кан ди да та од укуп ног бро ја 
од бор ни ка ко ји се би ра.

У је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве ко је има ју ма ње од 20.000 би ра ча, 
из бор не ли сте из ста ва 1. овог чла на утвр ђе не су и ка да их сво јим пот пи-
сом по др жи нај ма ње 200 би ра ча.

У име по ли тич ке стран ке или гру пе гра ђа на, пред ло ге из ст. 1. и 2. 
овог чла на мо же под не ти са мо ли це ко је је по ли тич ка стран ка или гру па 
гра ђа на овла сти ла.

У име ко а ли ци је стра на ка, пред лог из ст. 1. и 2. овог чла на под но се 
нај ви ше два овла шће на ли ца.

Члан 19.

Из бор на ли ста до ста вља се из бор ној ко ми си ји нај ка сни је 15 да на пре 
да на од ре ђе ног за одр жа ва ње из бо ра.

Уз из бор ну ли сту из бор ној ко ми си ји до ста вља се до ку мен та ци ја, и то:
1) по твр да о из бо р ном пра ву за сва ког кан ди да та са из бор не ли сте, у 

ко јој је на зна че но име и пре зи ме, да тум ро ђе ња, за ни ма ње и је дин ствен 
ма тич ни број кан ди да та;

2) пи сме на из ја ва кан ди да та да при хва та кан ди да ту ру;
3) по твр да о пре би ва ли шту кан ди да та;
4) пи сме на са гла сност но си о ца ли сте;
5) овла шће ње ли ца ко ја под но се из бор ну ли сту;
6) уве ре ње о др жа вљан ству;
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7) пот пи си би ра ча ко ји су по др жа ли од ре ђе ну из бор ну ли сту.
На до ку мен та ци ју из ста ва 2. тач 1), 3) и 6) овог чла на не пла ћа се так са.

Члан 43.

Под но си лац из бор не ли сте ће, нај ка сни је у ро ку од 10 да на од да на 
об ја вљи ва ња укуп них ре зул та та из бо ра, до ста ви ти из бор ној ко ми си ји је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве по дат ке о то ме ко јим кан ди да ти ма са из бор-
не ли сте се до де љу ју до би је ни од бор нич ки ман да ти.

Ако под но си лац из бор не ли сте не до ста ви по дат ке из ста ва 1. овог 
чла на, из бор на ко ми си ја ће га пи сме но оба ве сти ти да је ду жан да то учи ни 
у на кнад ном ро ку од пет да на, уз упо зо ре ње на по сле ди це не по сту па ња.

Ако под но си лац из бор не ли сте не до ста ви по дат ке из ста ва 1. овог 
чла на ни у на кнад но оста вље ном ро ку, из бор на ко ми си ја ће све до би је не 
ман да те са те ли сте до де ли ти кан ди да ти ма са те ли сте пре ма њи хо вом ре-
до сле ду на ли сти.

Члан 47.

Под но си лац из бор не ли сте и кан ди дат за од бор ни ка, од но сно од бор ник, 
мо гу за кљу чи ти уго вор ко јим ће ре гу ли са ти ме ђу соб не од но се и пред ви де ти 
пра во под но си о ца из бор не ли сте да, у име од бор ни ка, под не се остав ку на 
функ ци ју од бор ни ка у скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

При ли ком за кљу че ња уго во ра из ста ва 1. овог чла на, кан ди дат за од-
бор ни ка, од но сно од бор ник, пре да је под но си о цу из бор не ли сте сво ју 
блан ко остав ку, што се кон ста ту је у уго во ру.

Блан ко остав ка је пи сме но ко је са др жи из ја ву кан ди да та за од бор-
ни ка, од но сно од бор ни ка, да под но си остав ку на функ ци ју од бор ни ка 
у скуп шти ни је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве, као и овла шће ње да то под-
но си о цу из бор не ли сте да ову остав ку, у ње го во име, пре да пред сед ни ку 
скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

На осно ву уго во ра из ста ва 1. овог чла на под но си лац из бор не ли сте 
сти че пра во да сло бод но рас по ла же ман да том од бор ни ка са ко јим је за-
кљу чио уго вор и то та ко што са мо стал но од лу чу је да ли ће ре а ли зо ва ти 
овла шће ње ко је је до био и од ре ђу је вре ме ка да ће то учи ни ти.

Под не та остав ка и овла шће ње, ко ји су да ти у блан ко остав ци, не мо гу 
се опо зва ти.

Од бор ник ко ји је под нео блан ко остав ку мо же уче ство ва ти у ра ду и 
од лу чи ва њу скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и вр ши ти сва пра ва 
ко ја про из ла зе из од бор нич ке функ ци је, све док скуп шти на је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве не утвр ди пре ста нак ње го вог ман да та на осно ву остав-
ке ко ју је, у ње го во име, под нео под но си лац из бор не ли сте.

Уго вор из ста ва 1. овог чла на са чи ња ва се у пи са ној фор ми, а пот пи си 
на ње му, као и пот пис на блан ко остав ци, мо ра ју би ти ове ре ни у скла ду са 
за ко ном ко јим се уре ђу је ове ра пот пи са.
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Ви си ну на кна де за ове ру пот пи са утвр ди ће по себ ним ак том ми ни-
стар ство над ле жно за по сло ве прав де.“

За оце ну устав но сти на ве де них од ре да ба За ко на о ло кал ним из бо ри-
ма од зна ча ја су од ред бе Уста ва, ко ји ма је утвр ђе но: да су ве ре ност по ти че 
од гра ђа на ко ји је вр ше ре фе рен ду мом, на род ном ини ци ја ти вом и пре ко 
сво јих сло бод но иза бра них пред став ни ка, као и да ни је дан др жав ни ор-
ган, по ли тич ка ор га ни за ци ја, гру па или по је ди нац не мо же при сво ји ти 
су ве ре ност од гра ђа на, ни ти ус по ста ви ти власт ми мо сло бод но из ра же не 
во ље гра ђа на (члан 2.); да је вла да ви на пра ва основ на прет по став ка Уста-
ва и по чи ва на нео ту ђи вим људ ским пра ви ма, као и да се вла да ви на пра ва 
оства ру је сло бод ним и не по сред ним из бо ри ма, устав ним јем стви ма људ-
ских и ма њин ских пра ва, по де лом вла сти, не за ви сном суд ском вла шћу 
и по ви но ва њем вла сти Уста ву и за ко ну (члан 3.); да се јем чи и при зна је 
уло га по ли тич ких стра на ка у де мо крат ском об ли ко ва њу по ли тич ке во ље 
гра ђа на, да је не до пу ште но де ло ва ње по ли тич ких стра на ка ко је је усме-
ре но на на сил но ру ше ње устав ног по рет ка, кр ше ње људ ских или ма њин-
ских пра ва или иза зи ва ње ра сне, на ци о нал не или вер ске мр жње, као и 
да по ли тич ке стран ке не мо гу не по сред но вр ши ти власт, ни ти је пот чи-
ни ти се би (члан 5. ст. 1, 3. и 4.); да је др жав на власт огра ни че на пра вом 
гра ђа на на по кра јин ску ауто но ми ју и ло кал ну са мо у пра ву (члан 12. став 
1.); да Ре пу бли ка Ср би ја шти ти пра ва на ци о нал них ма њи на, као и да др-
жа ва јем чи по себ ну за шти ту на ци о нал ним ма њи на ма ра ди оства ри ва ња 
пот пу не рав но прав но сти и очу ва ња њи хо вог иден ти те та (члан 14.); да се 
људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом не по сред но при ме њу ју и да 
се Уста вом јем че, и као та ква, не по сред но при ме њу ју људ ска и ма њин ска 
пра ва за јем че на оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по-
твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма и за ко ни ма, као и да се за ко ном мо же 
про пи са ти на чин оства ри ва ња ових пра ва са мо ако је то Уста вом из ри-
чи то пред ви ђе но или ако је то нео п ход но за оства ре ње по је ди ног пра ва 
због ње го ве при ро де, при че му за кон ни у ком слу ча ју не сме да ути че на 
су шти ну за јем че ног пра ва, те да се од ред бе о људ ским и ма њин ским пра-
ви ма ту ма че у ко рист уна пре ђе ња вред но сти де мо крат ског дру штва, са-
гла сно ва же ћим ме ђу на род ним стан дар ди ма људ ских и ма њин ских пра ва, 
као и прак си ме ђу на род них ин сти ту ци ја ко је над зи ру њи хо во спро во ђе-
ње (члан 18.); да јем ства нео ту ђи вих људ ских и ма њин ских пра ва у Уста ву 
слу же очу ва њу људ ског до сто јан ства и оства ре њу пу не сло бо де и јед на ко-
сти сва ког по је дин ца у пра вед ном, отво ре ном и де мо крат ском дру штву, 
за сно ва ном на на че лу вла да ви не пра ва (члан 19.); да људ ска и ма њин ска 
пра ва за јем че на Уста вом мо гу за ко ном би ти огра ни че на ако огра ни че ње 
до пу шта Устав, у свр хе ра ди ко јих га Устав до пу шта, у оби му нео п ход ном 
да се устав на свр ха огра ни че ња за до во љи у де мо крат ском дру штву и без 
за ди ра ња у су шти ну за јем че ног пра ва (члан 20. став 1.); да је за бра ње на 
сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком осно ву, а 
на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по-
ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног 
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ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те-
та, као и да се не сма тра ју дис кри ми на ци јом по себ не ме ре ко је Ре пу бли ка 
Ср би ја мо же уве сти ра ди по сти за ња пу не рав но прав но сти ли ца или гру-
пе ли ца ко ја су су штин ски у не јед на ком по ло жа ју са оста лим гра ђа ни ма 
(члан 21. ст. 3. и 4.); да се јем чи сло бо да ми шље ња и из ра жа ва ња, као и 
сло бо да да се го во ром, пи са њем, сли ком или на дру ги на чин тра же, при-
ма ју и ши ре оба ве ште ња и иде је, као и да се сло бо да из ра жа ва ња мо же 
за ко ном огра ни чи ти, ако је то нео п ход но ра ди за шти те пра ва и угле да 
дру гих, чу ва ња ауто ри те та и не при стра сно сти су да и за шти те јав ног здра-
вља, мо ра ла де мо крат ског дру штва и на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке 
Ср би је (члан 46.); да сва ки пу но ле тан, по слов но спо со бан др жа вља нин 
Ре пу бли ке Ср би је има пра во да би ра и да бу де би ран, да је из бор но пра-
во оп ште и јед на ко, из бо ри су сло бод ни и не по сред ни, а гла са ње је тај но 
и лич но, као и да из бор но пра во ужи ва прав ну за шти ту у скла ду са за-
ко ном (члан 52.); да при пад ни ци на ци о нал них ма њи на има ју, под истим 
усло ви ма као оста ли гра ђа ни, пра во да уче ству ју у упра вља њу јав ним 
по сло ви ма и да сту па ју на јав не функ ци је (члан 77. став 1.); да Ре пу бли-
ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, из ме ђу оста лог, оства ри ва ње и за шти ту 
сло бо да и пра ва гра ђа на (члан 97. тач ка 2.); да је на род ни по сла ник сло-
бо дан да, под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном, нео по зи во ста ви свој ман дат 
на рас по ла га ње по ли тич кој стран ци на чи ји пред лог је иза бран за на род-
ног по сла ни ка (члан 102. став 2.); да гра ђа ни има ју пра во на по кра јин ску 
ауто но ми ју и ло кал ну са мо у пра ву, ко је оства ру ју не по сред но или пре ко 
сво јих сло бод но иза бра них пред став ни ка (члан 176. став 1.); да је скуп-
шти на нај ви ши ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, да је чи не од бор ни-
ци, да се од бор ни ци би ра ју на пе ри од од че ти ри го ди не, на не по сред ним 
из бо ри ма тај ним гла са њем, у скла ду са за ко ном, као и да се у је ди ни ца ма 
ло кал не са мо у пра ве у ко ји ма жи ви ста нов ни штво ме шо ви тог на ци о нал-
ног са ста ва омо гу ћу је сра змер на за сту пље ност на ци о нал них ма њи на у 
скуп шти на ма, у скла ду са за ко ном (члан 180.).

По твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма ре ле вант ним за ре ша ва ње 
овог устав ног спо ра, а ко ји су, са гла сно од ред би чла на 16. став 2. Уста ва, 
са став ни део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и не по сред но се при ме-
њу ју, пред ви ђе но је: 

– од ред ба ма чла на 25. Ме ђу на род ног пак та о гра ђан ским и по ли тич-
ким пра ви ма („Слу жбе ни лист СФРЈ“, број 7/1971) да сва ки гра ђа нин има 
пра во и мо гућ ност, без ика кве дис кри ми на ци је по ме ну те у чла ну 2. и без 
нео сно ва них огра ни че ња: а) да уче ству је у упра вља њу јав ним по сло ви ма, 
би ло не по сред но, би ло пре ко сло бод но иза бра них пред став ни ка; б) да би-
ра и да бу де би ран на по вре ме ним, истин ским, оп штим, јед на ким и тај-
ним из бо ри ма, ко ји обез бе ђу ју сло бод но из ра жа ва ње во ље би ра ча;

– од ред бом чла на 3. Про то ко ла број 1 уз Кон вен ци ју за за шти ту људ-
ских пра ва и основ них сло бо да, из ме ње ну у скла ду с Про то ко лом број 11 
(„Слу жбе ни лист СЦГ“ – Ме ђу на род ни уго во ри, број 9/2003) да се ви со ке 



I. ОДЛУКЕ, РЕШЕЊА И ЗАКЉУЧЦИ УСТАВНОГ СУДА... 227

стра не уго вор ни це оба ве зу ју да у при ме ре ним вре мен ским раз ма ци ма одр-
жа ва ју сло бод не из бо ре с тај ним гла са њем, под усло ви ма ко ји обез бе ђу ју 
сло бод но из ра жа ва ње ми шље ња на ро да при из бо ру за ко но дав них те ла; 

– од ред ба ма чла на 4. Оквир не кон вен ци је за за шти ту на ци о нал них 
ма њи на („Слу жбе ни лист СРЈ“ – Ме ђу на род ни уго во ри, број 6/1998) да се 
стра не уго вор ни це оба ве зу ју да ће при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на га-
ран то ва ти рав но прав ност пред за ко ном и јед на ку за кон ску за шти ту, те да је 
у том сми слу за бра ње на би ло ка ква дис кри ми на ци ја на осно ву при пад но сти 
на ци о нал ној ма њи ни (став 1.), да се стра не уго вор ни це оба ве зу ју да усво-
је, где је по треб но, од го ва ра ју ће ме ре ка ко би у свим обла сти ма еко ном ског, 
дру штве ног, по ли тич ког и кул тур ног жи во та обез бе ди ле пу ну и ствар ну 
јед на кост при пад ни ка на ци о нал не ма њи не и при пад ни ка ве ћи не и да ће се 
у том по гле ду во ди ти ра чу на о спе ци фич ним усло ви ма при пад ни ка на ци о-
нал них ма њи на (став 2.), и да се ме ре усво је не сход но ста ву 2. не ће сма тра ти 
ак том дис кри ми на ци је (став 3.); од ред бом чла на 15. Кон вен ци је пред ви ђе но 
је да ће стра не уго вор ни це ство ри ти усло ве по треб не за де ло твор но уче шће 
при пад ни ка на ци о нал них ма њи на у кул тур ном, дру штве ном и еко ном ском 
жи во ту и јав ним од но си ма, по себ но оним ко ји се на њих од но се.

У то ку по ступ ка оце не устав но сти од ре да ба чла на 18. За ко на о ло-
кал ним из бо ри ма Устав ни суд је оце нио да ре ша ва ње овог устав ног спо-
ра има ши ри устав но прав ни зна чај и да се мо ра са гле да ти у окви ру свих 
устав них јем ста ва ко ја се од но се на оства ри ва ње и за шти ту пра ва при-
пад ни ка на ци о нал них ма њи на у Ре пу бли ци Ср би ји.

На осно ву ре ше ња са др жа них у Уста ву и Оквир ној кон вен ци ји, Устав-
ни суд на ла зи да се осно ва но по ста вља ју сле де ћа устав но прав на пи та ња: 

– да ли су оспо ре не од ред бе чла на 18. За ко на, ко ји ма се про пи су је да 
је по треб но да из бор не ли сте пред ла га ча сво јим пот пи си ма по др жи нај-
ма ње 30 би ра ча по пред ло гу за сва ког кан ди да та на из бор ној ли сти, као 
и да пред ла гач мо ра на из бор ној ли сти има ти нај ма ње јед ну тре ћи ну кан-
ди да та од укуп ног бро ја од бор ни ка ко ји се би ра, у скла ду с устав ним јем-
стви ма по себ не за шти те на ци о нал них ма њи на ра ди оства ри ва ња пот пу не 
рав но прав но сти (члан 14.) и не по сред не при ме не људ ских и ма њин ских 
пра ва за јем че них Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног 
пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма (члан 18. ст. 1. и 2.), а по-
себ но с устав ном од ред бом ко јом је утвр ђе но да се у је ди ни ца ма ло кал не 
са мо у пра ве у ко ји ма жи ви ста нов ни штво ме шо ви тог на ци о нал ног са ста-
ва омо гу ћу је сра змер на за сту пље ност на ци о нал них ма њи на у скуп шти на-
ма, у скла ду са за ко ном (члан 180. став 4.);

– да ли оспо ре не од ред бе чла на 18. За ко на обез бе ђу ју пу ну и ствар ну 
јед на кост при пад ни ка на ци о нал них ма њи на у по ступ ку из бо ра од бор ни-
ка у скуп шти ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, у скла ду с од ред ба ма чл. 4. 
и 15. Оквир не кон вен ци је за за шти ту на ци о нал них ма њи на; 

– да ли оспо ре не од ред бе чла на 18. За ко на обез бе ђу ју оства ри ва ње из-
бор ног пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на у по ступ ку кан ди до ва ња, 
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као де лу из бор ног по ступ ка, у скла ду с устав ним јем стви ма и по твр ђе ним 
ме ђу на род ним уго во ри ма.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, а у скла ду с од ред ба ма чла на 53. став 1. За-
ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), сте кли су се 
усло ви да Устав ни суд по кре не по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба 
чла на 18. За ко на о ло кал ним из бо ри ма.

У по гле ду оце не устав но сти од ре да ба чла на 19. За ко на о ло кал ним из-
бо ри ма, за ко је под но си лац ини ци ја ти ве ни је на вео раз ло ге оспо ра ва ња, 
ни ти од ред бе Уста ва у од но су на ко је их оспо ра ва, Устав ни суд је по шао од 
устав них од ре да ба ко ји ма је утвр ђе но да се пи та ње на чи на оства ри ва ња 
устав ног пра ва гра ђа на да би ра ју и бу ду би ра ни, као и пи та ње по ступ ка из-
бо ра од бор ни ка, уре ђу је за ко ном. Пре ма оце ни Устав ног су да, за ко но да вац 
се кре тао у гра ни ца ма устав ног овла шће ња, ка да је оспо ре ним од ред ба ма 
чла на 19. За ко на уре дио ко ме и у ком ро ку се до ста вља из бор на ли ста и ко ју 
до ку мен та ци ју је по треб но при ло жи ти уз из бор ну ли сту, као и на ко ју до-
ку мен та ци ју се не пла ћа так са. Из на ве де них раз ло га, Устав ни суд ни је на-
шао основ за по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба 
чла на 19. За ко на о ло кал ним из бо ри ма те је, са гла сно чла ну 53. став 3. За-
ко на о Устав ном су ду, до нео Ре ше ње о не при хва та њу ини ци ја ти ве за оце ну 
устав но сти од ре да ба чла на 19. За ко на о ло кал ним из бо ри ма.

Раз ма тра ју ћи устав ност од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо-
ри ма, Устав ни суд је имао у ви ду са др жај оспо ре них за кон ских од ре да-
ба са ста но ви шта основ них устав них на че ла и прин ци па о су ве ре но сти 
гра ђа на и уло зи по ли тич ких стра на ка у де мо крат ском об ли ко ва њу по ли-
тич ке во ље гра ђа на, као и са ста но ви шта оства ри ва ња Уста вом за јем че ног 
би рач ког пра ва и пра ва гра ђа на на ло кал ну са мо у пра ву и не по сре дан из-
бор сво јих пред став ни ка.

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва и од ре да ба чла на 25. Ме ђу на-
род ног пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма, Устав ни суд је оце нио 
да се у ве зи с оспо ре ним чла ном 47. За ко на осно ва но по ста вља ју сле де ћа 
устав но прав на пи та ња:

– да ли се од ред ба ма чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, ко ји ма 
је уре ђен ин сти тут уго во ра из ме ђу кан ди да та за од бор ни ка, од но сно од-
бор ни ка и под но си о ца из бор не ли сте, на осно ву ко га се мо же пред ви де ти 
пра во под но си о ца из бор не ли сте да у име од бор ни ка под не се остав ку на 
функ ци ју од бор ни ка у скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, за ди ре 
у основ не устав не прин ци пе и на че ла о су ве ре но сти гра ђа на и вла да ви-
ни пра ва ко ја се оства ру је и сло бод ним и не по сред ним из бо ри ма, ко ји су 
утвр ђе ни чл. 2. и 3. Уста ва; 

– да ли су оспо ре не од ред бе За ко на у скла ду са пра вом гра ђа на на ло-
кал ну са мо у пра ву, утвр ђе ном у чла ну 176. став 1. Уста ва, а ко је гра ђа ни 
оства ру ју не по сред но и пре ко сво јих сло бод но иза бра них пред став ни ка и 
да ли гра ђа ни у оп шти ни мо гу оства ри ва ти пра во на ло кал ну са мо у пра ву, 
уко ли ко од бор ни ци пред ста вља ју и про мо ви шу са мо ин те ре се под но си о ца 
из бор не ли сте ко ји их је пред ло жио, од но сно на чи јој ли сти су иза бра ни;
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– да ли се ин сти ту том уго во ра из 47. За ко на, на осно ву ко га под но-
си лац из бор не ли сте, а то је нај че шће по ли тич ка стран ка, сти че пра во да 
сло бод но рас по ла же ман да том од бор ни ка, су прот но устав ним од ред ба ма 
из чла на 5. став 4. Уста ва, омо гу ћа ва по ли тич ким стран ка ма да не по сред-
но вр ше власт на ло кал ном ни воу и да је пот чи не се би;

– да ли је у скла ду са при ро дом од бор нич ке функ ци је, као јав не функ-
ци је, да она бу де пред мет „рас по ла га ња“, од но сно уго во ра из ме ђу кан ди-
да та за од бор ни ка, од но сно од бор ни ка и под но си о ца из бор не ли сте, на 
на чин ка ко је то про пи са но оспо ре ним од ред ба ма За ко на;

– да ли је ин сти тут блан ко остав ке, пред ви ђен оспо ре ним од ред ба ма 
За ко на, у скла ду с основ ним прав ним прин ци пом да из ја ва во ље тре ба да 
од го ва ра ствар ној во љи су бјек та, ка да под но си лац блан ко остав ке пре но си 
овла шће ње за под но ше ње остав ке на под но си о ца из бор не ли сте, а под но-
си лац из бор не ли сте са мо стал но од лу чу је о то ме да ли ће и ка да ће ре а ли-
зо ва ти овла шће ње да у име од бор ни ка под не се остав ку, као и да ли та ква 
блан ко остав ка мо же про из во ди ти прав но деј ство;

– да ли се оспо ре ним од ред ба ма За ко на, на осно ву ко јих по ли тич ка 
стран ка мо же од лу чи ва ти о ду жи ни тра ја ња ман да та од бор ни ка, од но сно 
о пре стан ку ман да та од бор ни ка, огра ни ча ва мир но ужи ва ње оства ре ног 
из бор ног пра ва за јем че ног од ред бом чла на 52. Уста ва и од ред бом чла на 
25. тач ка б) Ме ђу на род ног пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма, 
као и да ли се та квим за кон ским ре ше њем ути че на су шти ну за јам че ног 
би рач ког пра ва, про тив но од ред би чла на 18. став 2. Уста ва;

– да ли се оспо ре ним од ред ба ма За ко на огра ни ча ва и пра во од бор-
ни ка на сло бо ду ми шље ња и из ра жа ва ња за јем че ну од ред ба ма чла на 46. 
Уста ва, с об зи ром на мо гу ће по сле ди це при ме не тих од ре да ба;

– да ли се од ред ба чла на 102. став 2. Уста ва, ко јом се из ри чи то уре-
ђу је по ло жај на род них по сла ни ка, мо же mu ta tis mu tan dis од но си ти и на 
од бор ни ке, као и да ли, с об зи ром на са др жи ну на ве де не устав не од ред бе, 
и кан ди дат за од бор ни ка мо же ста ви ти свој ман дат на рас по ла га ње по-
ли тич кој стран ци и мо же ли се ман дат ста ви ти на рас по ла га ње и дру гим 
под но си о ци ма из бор не ли сте, а не са мо по ли тич кој стран ци, на на чин ка-
ко је то про пи са но оспо ре ним од ред ба ма За ко на.

На осно ву из не тог, Устав ни суд је оце нио да се осно ва но по ста вља 
пи та ње са гла сно сти од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма с 
Уста вом и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, те је, са гла сно од ред ба-
ма чла на 53. став 1. За ко на о Устав ном су ду, по кре нуо по сту пак за оце ну 
устав но сти од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма.

По ла зе ћи од на ве де них устав них на че ла и прин ци па ре ле вант них за 
оце ну устав но сти од ре да ба чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, као и са-
др жи не отво ре них пи та ња по во дом од ре да ба тог чла на За ко на, Устав ни суд 
на ла зи да се и у од но су на од ред бе чла на 43. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, 
по ред на ве де них, осно ва но по ста вља ју и сле де ћа устав но прав на пи та ња:
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– да ли се од ред ба ма чла на 43. За ко на о ло кал ним из бо ри ма, ко јим је 
про пи са но да под но си лац из бор не ли сте до ста вља из бор ној ко ми си ји је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве по дат ке о то ме ко јим кан ди да ти ма са из бор не 
ли сте се до де љу ју до би је ни од бор нич ки ман да ти, а на осно ву ко је про из ла-
зи да под но си лац из бор не ли сте до би је не ман да те до де љу је кан ди да ти ма са 
из бор не ли сте по соп стве ном из бо ру, а не по ре до сле ду ко ји је кан ди дат за-
у зи мао на из бор ној ли сти, уво ди сво је вр стан об лик по сред них из бо ра и ти-
ме кр ше устав на на че ла о на род ном (гра ђан ском) пред став ни штву и не по-
сред но сти из бо ра од бор ни ка, као и устав ни прин ци пи о то ме да су из бо ри 
сло бод ни и не по сред ни, а гла са ње тај но и лич но (члан 52. став 2. Уста ва);

– да ли се од ред ба ма чла на 43. За ко на огра ни ча ва Уста вом утвр ђе но 
пра во гра ђа на на ло кал ну са мо у пра ву, ко је гра ђа ни оства ру ју не по сред но 
и пре ко сво јих сло бод но иза бра них пред став ни ка и да ли од бор ни ци у 
скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, као сло бод но иза бра ни пред-
став ни ци гра ђа на, пред ста вља ју гра ђа не ко ји су их би ра ли или пред ста-
вља ју по ли тич ке пар ти је и дру ге под но си о це из бор них ли ста на чи јим ли-
ста ма су кан ди до ва ни, од но сно ко ји су их би ра чи ма пред ло жи ли за из бор;

– да ли је за ко но да вац да ва њем овла шће ња под но си о цу из бор не ли-
сте, а то је нај че шће по ли тич ка стран ка, да пот пу но сло бод но вр ши рас-
по де лу до би је них ман да та кан ди да ти ма са из бор не ли сте и од ре ђу је но-
си о це ман да та у скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, про ши рио 
овла шће ња по ли тич ких стра на ка из ван Уста вом утвр ђе них га ра ни ци ја о 
њи хо вој уло зи у де мо крат ском об ли ко ва њу во ље гра ђа на и ти ме су прот но 
од ред ба ма чла на 5. став 4. Уста ва дао мо гућ ност по ли тич ким стран ка ма 
да не по сред но вр ше власт на ло кал ном ни воу и да је пот чи не се би.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је оце нио да се осно ва но по-
ста вља и пи та ње са гла сно сти од ре да ба чла на 43. За ко на о ло кал ним из бо-
ри ма с Уста вом. Сто га је Устав ни суд од лу чио, са гла сно од ред ба ма чла на 
168. став 1. и чла на 175. став 2. Уста ва, да са мо стал но по кре не по сту пак за 
оце ну устав но сти од ре да ба чла на 43. За ко на.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач. 1) и 5) За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Устав ни суд је, на осно ву чла на 49. став 2. За ко на о Устав ном су ду, од-
лу чио да се ово Ре ше ње об ја ви у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУз-52/2008 од 2. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 58/09)

За кон о аутор ским и срод ним пра ви ма
(„Слу жбе ни лист СЦГ“, број 61/04)

– члан 125, члан 155. тач ка 2), члан 163. ст. 3. и 4. и члан 167.

По јам ко ри сни ка аутор ског или срод ног пра ва, као ли ца ко ме је пре-
ко ор га ни за ци је усту пље но пра во не ис кљу чи вог ис ко ри шћа ва ња од ре-
ђе ног пред ме та за шти те, са гла сно од ред ба ма чла на 150. ст. 2. и 3. За ко на, 
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не мо же се по и сто ве ти ти са пој мом по тро ша ча де ла ко је се еми ту је (пу тем 
ра дио или те ле ви зиј ске ста ни це), од но сно по тро ша ча фо но гра ма. Са оп-
шта ва ње са но са ча зву ка или сли ке до би ја ка рак тер „јав ног са оп шта ва-
ња“ уко ли ко ко ри сник тог пред ме та за шти те оства ру је од ре ђе ни при ход 
(на ко ји је оба ве зан да пла ти на кна ду у про цен ту ал ном из но су у од но су 
на оства ре ни при ход), а не у за ви сно сти од то га да ли се „са оп шта ва ње“ 
вр ши на ме сти ма и на на чин ко ји је до сту пан са мо по тро ша чу (нпр. стан 
или ауто мо бил), од но сно на ме сту ко је је до ступ но и на ме ње но и тре ћим 
ли ци ма (нпр. по слов не про сто ри је). Из то га сле ди да у по ступ ку пред 
Устав ним су дом у су шти ни ни је оспо ре на са гла сност с Уста вом од ре да ба 
чла на 125. За ко на ко ји ма су утвр ђе на пра ва про из во ђа ча из да тог фо но-
гра ма, већ За ко ном про пи са ни на чин и обим оства ри ва ња ових пра ва, 
по во дом че га је Устав ни суд на шао да се осно ва но мо же по ста ви ти пи та-
ње са гла сно сти са Уста вом од ре да ба чла на 163. За ко на, као и оних од ре да-
ба оспо ре ног За ко на ко ји ма је утвр ђе но да по сло ве у ве зи са ко лек тив ним 
оства ри ва њем аутор ских и срод них пра ва у овој обла сти мо же да оба вља 
са мо је дан при вред ни су бјект ре ги стро ван за ту де лат ност.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чла на 125. За ко на о аутор ским и срод ним пра ви ма 
(„Слу жбе ни лист СЦГ“, број 61/04).

2. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 155. тач ка 
2), чла на 163. ст. 3. и 4. и чла на 167. За ко на из тач ке 1.

3. Ово Ре ше ње до ста ви ти На род ној скуп шти ни ра ди да ва ња од го во ра 
по во дом по кре ну тог по ступ ка из тач ке 2.

4. Рок за до ста вља ње од го во ра из тач ке 3. овог ре ше ња је 60 да на од 
да на при је ма ре ше ња.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не те су две ини ци ја ти ве за по кре та ње по сту па ка за 

оце ну устав но сти од ре да ба чла на 125. и чла на 167. став 1. За ко на о аутор-
ским и срод ним пра ви ма („Слу жбе ни лист СЦГ“, број 61/04).

У ини ци ја ти ви ко јом се оспо ра ва устав ност од ре да ба чла на 125. За ко-
на на во ди се да оспо ре не за кон ске од ред бе ни су у са гла сно сти са Уста вом 
за јем че ним пра вом на имо ви ну из чла на 58. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, као 
ни са од ред ба ма чл. 84, 86. и 90. Уста ва, ко ји ма се утвр ђу је прав ни по ло жај 
на тр жи шту, рав но прав ност свих об ли ка сво ји не и за шти та по тро ша ча. У 
раз ло зи ма ини ци ја ти ве се ис ти че да ни је спор но пра во про из во ђа ча фо-
но гра ма (као и ин тер пре та то ра) да шти те свој про из вод и да „уби ру пра-
ва по осно ву истог“, као и да, по ми шље њу под но си о ца ини ци ја ти ве, ни је 
спор но да про из во ђа чи фо но гра ма има ју пра во да на „јав ним ску по ви ма, 
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тр го ви ма, ми тин зи ма, кон цер ти ма и слич ним ма ни фе ста ци ја ма и ме сти-
ма где се оку пља ве ли ки број љу ди – на пла ћу ју и шти те сво ја пра ва“, али 
да ни је са гла сно на ве де ним устав ним од ред ба ма на пла ћи ва ње на кна де за 
ко ри шће ње фо но гра ма (слу ша ње му зи ке) сва ко ме ко је „ле гал но и ле ги-
тим но“ ку пио но сач зву ка и по том га као по тро шач слу шао у сво јим про-
сто ри ја ма или оно ме ко пла ћа ју ћи прет пла ту јав ном сер ви су или ка блов-
ском опе ра те ру слу ша му зи ку у сво јим про сто ри ја ма, без об зи ра на то да 
ли су то по слов не про сто ри је, јер се та кав по тро шач не мо же сма тра ти 
ко ри сни ком ко ји јав но са оп шта ва фо но грам.

Ини ци ја ти ва ко јом се оспо ра ва устав ност од ред бе чла на 167. став 1. 
За ко на за сни ва се на на во ди ма да се из „за кон ске де фи ни ци је“ оспо ре не 
од ред бе мо же утвр ди ти да ауто ри сво ја пра ва ко лек тив но оства ру ју пре-
ко ор га ни за ци је за ко лек тив но оства ри ва ње аутор ских пра ва, при че му 
за ко но да вац упо тре бља ва тер мин „ор га ни за ци ја“ у јед ни ни, а не тер мин 
„ор га ни за ци је“ у мно жи ни. То, по ми шље њу ини ци ја то ра, до во ди до ства-
ра ња мо но пол ског по ло жа ја ове ор га ни за ци је на тр жи шту, јер јој оспо ре-
на од ред ба чла на 167. став 1. За ко на омо гу ћа ва да за сту па и шти ти аутор-
ска пра ва чак и оних ауто ра са ко ји ма не ма за кљу чен уго вор. Под но си лац 
ини ци ја ти ве сма тра да се на на ве де ни на чин за ту, јед ну, ор га ни за ци ју 
ства ра ју за кон ски усло ви да оства ри мо но пол ски по ло жај на од ре ђе ном 
по љу за шти те ин те лек ту ал не сво ји не, што је про тив но од ред би чла на 84. 
став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

У спро ве де ном по ступ ку ко ји је, са гла сно чла ну 112. За ко на о Устав-
ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), Устав ни суд во дио у скла-
ду са од ред ба ма тог за ко на, утвр ђе но је да је За кон о аутор ским и срод ним 
пра ви ма („Слу жбе ни лист СЦГ“, број 61/04) до не ла Скуп шти на Ср би је и 
Цр не Го ре и да се овај за кон, по сле пре стан ка др жав не за јед ни це Ср би ја 
и Цр на Го ра, при ме њу је као за кон Ре пу бли ке Ср би је, на осно ву Од лу ке о 
оба ве за ма др жав них ор га на Ре пу бли ке Ср би је у оства ри ва њу над ле жно-
сти Ре пу бли ке Ср би је као след бе ни ка др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на 
Го ра („Слу жбе ни гла сник РС“, број 48/06). Та ко ђе је утвр ђе но да је у то ку 
прет ход ног по ступ ка пред Устав ним су дом ис те као оп шти рок за ускла-
ђи ва ње за ко на са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је, утвр ђен чла ном 15. Устав ног 
за ко на на спро во ђе ње Уста ва од 2006. го ди не.

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 125. За ко на про пи са но је да про из во ђач 
из да тог фо но гра ма има пра во на на кна ду за: 1) еми то ва ње фо но гра ма, 2) 
јав но са оп шта ва ње фо но гра ма, 3) јав но са оп шта ва ње фо но гра ма ко ји се 
еми ту је (став 1.), а да се на кна да из ста ва 1. овог чла на и ин тер пре та тор-
ска на кна да из чла на 115. овог за ко на на пла ћу ју од ко ри сни ка у ви ду је-
дин стве не на кна де ко ју уби ра про из во ђач из да тог фо но гра ма, при че му 
ако уго во ром из ме ђу про из во ђа ча из да тог фо но гра ма и ин тер пре та то ра 
ни је дру га чи је од ре ђе но, про из во ђач фо но гра ма је оба ве зан да без од ла-
га ња пре да по ло ви ну убра не на кна де ин тер пре та то ру чи ја се ин тер пре та-
ци ја на ла зи на ње го вом фо но гра му (став 2.).
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Од ред бом чла на 167. став 1. За ко на, ко ја је та ко ђе оспо ре на, про пи са-
но је да „у по сло ва њу ор га ни за ци је са ко ри сни ци ма по сто ји прет по став ка 
да ор га ни за ци ја има овла шће ње да де лу је за ра чун свих но си ла ца аутор-
ског, од но сно срод них пра ва у по гле ду оних пра ва и оних вр ста пред ме та 
за шти те ко ји су об у хва ће не ње ном де лат но шћу“.

Устав ни суд на ла зи да је за оце ну осно ва но сти под не тих ини ци ја-
ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба 
нео п ход но има ти у ви ду и од ред бе За ко на о аутор ским и срод ним пра-
ви ма ко ји ма је про пи са на са др жи на пра ва еми то ва ња, пра ва јав ног са оп-
шта ва ња и пра ва јав ног са оп шта ва ња де ла ко је се еми ту је, као по себ них 
вр ста мо рал них пра ва ауто ра, од ред бе ко ји ма се де фи ни шу по јам фо но-
гра ма и про из во ђач фо но гра ма, као и од ред бе За ко на ко ји ма се уре ђу је 
ко лек тив но оства ри ва ње аутор ског и срод них пра ва.

Та ко се, са гла сно од ред би чла на 28. став 2. овог за ко на, еми то ва њем 
сма тра јав но са оп шта ва ње де ла жич ним или бе жич ним пре но сом елек-
тро маг нет них, елек трич них или дру гих сиг на ла на до ме ну (ра дио ди фу-
зи ја и ка блов ска ди фу зи ја).

Пој мо ви јав ног са оп шта ва ња де ла ко је се еми ту је и јав ног са оп шта ва-
ња де ла са но са ча зву ка или сли ке ни су За ко ном по себ но де фи ни са ни, већ 
са др жај ових пој мо ва про из ла зи из За ко ном утвр ђе ног ис кљу чи вог пра ва 
ауто ра да дру го ме за бра ни или до зво ли да ње го во де ло ко је се еми ту је јав-
но са оп шта ва пу бли ци на јав ним ме сти ма (члан 31.) и ис кљу чи вог пра ва 
ауто ра да дру го ме за бра ни или до зво ли да ње го во де ло ко је је за бе ле же но 
на но са чу зву ка, од но сно но са чу сли ке јав но са оп шта ва уз по моћ тех нич-
ких уре ђа ја за ре про ду ко ва ње зву ка од но сно сли ке (члан 32.).

По ред то га, про пи су ју ћи пра ва про из во ђа ча фо но гра ма, као по себ на, 
тзв. срод на пра ва, За кон у од ред би чла на 123. де фи ни ше да је про из во ђач 
фо но гра ма фи зич ко или прав но ли це у чи јој је ор га ни за ци ји и чи јим је 
сред стви ма са чи њен фо но грам, при че му је, пре ма чла ну 122. За ко на фо-
но грам за пис зву ка, од но сно од ре ђе ног ни за зву ко ва на но са чу зву ка.

Од ред ба ма чл. 149. За ко на уре ђу је се ко лек тив но оства ри ва ње аутор-
ских и срод них пра ва и то та ко што се, из ме ђу оста лог, про пи су је: да се 
аутор ска и срод на пра ва ко лек тив но оства ру ју пре ко ор га ни за ци је за ко-
лек тив но оства ри ва ње тих пра ва (у да љем тек сту: ор га ни за ци ја), ко ја се 
не осни ва ра ди сти ца ња до би ти и ко ја је спе ци ја ли зо ва на за оства ри ва-
ње од ре ђе них вр ста пра ва по во дом од ре ђе них пред ме та за шти те, у скла ду 
са (сво јим) ста ту том (члан 149.); да но си о ци аутор ског, од но сно срод них 
пра ва, пре ко ор га ни за ци је оства ру ју (сво ја) ис кљу чи ва имо вин ска аутор-
ска, од но сно срод на пра ва, као и пра во на по тра жи ва ње на кна де за сва 
сво ја де ла, од но сно пред ме те срод но прав не за шти те, та ко што у слу ча ју 
оства ри ва ња ис кљу чи вих имо вин ских пра ва уго во ром, на ис кљу чив на-
чин, усту па ју сво ја пра ва ор га ни за ци ји, са на ло гом да она у сво је име и за 
њи хов ра чун за кљу чу је уго во ре са ко ри сни ци ма аутор ских де ла и пред ме-
та срод них пра ва (у да љем тек сту: ко ри сни ци) о не ис кљу чи вом усту па њу 
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тих пра ва, а у слу ча ју оства ри ва ња пра ва на на кна ду да ју на лог ор га ни-
за ци ји да у сво је име и за њи хов ра чун на пла ти на кна ду од ко ри сни ка 
(члан 150. ст. 1. до 3.); да ор га ни за ци ју осни ва ју ауто ри, од но сно но си о-
ци аутор ских или срод них пра ва, од но сно њи хо ва удру же ња (у да љем 
тек сту: осни ва чи) (члан 151.); да су осни ва чи ор га ни за ци је ду жни да од 
над ле жног ор га на при ба ве до зво лу за оба вља ње де лат но сти ор га ни за ци је 
(члан 154. став 1.); да је је дан од усло ва за до би ја ње до зво ле за оба вља ње 
де лат но сти ор га ни за ци је да ње ни осни ва чи пред ста вља ју ве ћи ну но си ла-
ца аутор ског, од но сно срод них пра ва из обла сти на ко ју се од но си де лат-
ност ор га ни за ци је, а ко ји има ју пре би ва ли ште у др жа ви Ср би ји од но сно 
др жа ви Цр ној Го ри или су њи хо ви др жа вља ни (члан 155. тач ка 2.); да ор га-
ни за ци ја сти че свој ство прав ног ли ца упи сом у ре ги стар у ко ји се упи су ју 
при вред на дру штва, од но сно дру ги об ли ци ор га ни зо ва ња у скла ду са од-
ред ба ма за ко на ко ји уре ђу је оба вља ње де лат но сти (члан 157. став 1.); да се 
на ор га ни за ци ју сход но при ме њу ју од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је прав ни 
по ло жај пред у зе ћа, ако овим за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но (члан 166.); 
да у по сло ва њу ор га ни за ци је по сто ји прет по став ка да ор га ни за ци ја има 
овла шће ње да де лу је за ра чун свих но си ла ца аутор ског од но сно срод них 
пра ва у по гле ду оних пра ва и оних вр ста пред ме та за шти те ко ја су об у хва-
ће на ње ном де лат но шћу, а да но си ла ца аутор ског, од но сно срод ног пра ва 
ко ји ни је са ор га ни за ци јом за кљу чио уго вор из чла на 150. овог за ко на, мо-
же да оба ве сти ор га ни за ци ју да ће сво ја пра ва оства ри ва ти ин ди ви ду ал но 
(члан 167. ст. 1. и 2.). Од ред ба ма чла на 163. За ко на уре ђу је се та ри фа, као 
од је дан од оп штих ака та ор га ни за ци је, ко ји са др жи из нос на кна да ко ју 
ор га ни за ци ја на пла ћу је ко ри сни ци ма за по је ди не об ли ке ис ко ри шћа ва ња 
по је ди них пред ме та за шти те (став 1.). Од ред бом ста ва 2. овог чла на За ко-
на про пи са но је да се та ри фа од ре ђу је у про цен ту ал ном из но су од при хо-
да ко ји ко ри сник оства ру је ис ко ри шћа ва њем пред ме та за шти те, при че му 
тај из нос мо ра би ти у сра зме ри са зна ча јем ко ји за при хо де ко ри сни ка има 
ис ко ри шћа ва ње пред ме та за шти те са ре пер то а ра ор га ни за ци је. Са дру ге 
стра не, од ред бом став 3. чла на 163. За ко на про пи са но је да ако ко ри сник 
(ис ко ри шћа ва њем пред ме та за шти те) не оства ру је при ход или ако ис ко-
ри шћа ва ње пред ме та за шти те ни је у не по сред ној ве зи са при хо дом ко ји 
ко ри сник оства ру је, та ри фа се од ре ђу је у про цен ту ал ном из но су од тро-
шко ва за ис ко ри шћа ва ње пред ме та за шти те, а од ред бом ста ва 4. овог чла-
на пред ви ђе но је да се „та ри фа“ мо же од ре ди ти у па у шал ном из но су, ако 
се при хо ди, од но сно тро шко ви ко ри сни ка не мо гу по у зда но утвр ди ти или 
је утвр ђи ва ње при хо да, од но сно тро шко ва или сра змер но сти та риф ног из-
но са при хо ди ма не ра зум но те шко. Од ред ба ма ст. 6. и 7. чла на 163. За ко на 
про пи са но је да та ри фу до но си управ ни од бор ор га ни за ци је и да се та ри-
фа об ја вљу је у „Слу жбе ном ли сту Ср би је и Цр не Го ре“.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да сви има ју јед нак прав ни по-
ло жај на тр жи шту и да су за бра ње ни ак ти ко ји ма се, су прот но за ко ну, огра-
ни ча ва сло бод на кон ку рен ци ја, ства ра њем или зло у по тре бом мо но пол-
ског или до ми нант ног по ло жа ја (члан 84. ст. 1. и 2.); да Ре пу бли ка Ср би ја 
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шти ти по тро ша че и да су по себ но за бра ње не рад ње усме ре не про тив 
здра вља, без бед но сти и при ват но сти по тро ша ча, као и све не ча сне рад ње 
на тр жи шту (члан 90).

У од но су на оспо ра ва не од ред бе чла на 125. За ко на, Устав ни суд је 
утвр дио да из раз ло га оспо ра ва ња ове од ред бе про из ла зи да се ини ци ја-
ти вом за пра во не до во ди у пи та ње устав ност пра ва про из во ђа ча из да тог 
фо но гра ма, ко ја су пред ви ђе на на ве де ном за кон ском од ред бом, већ на чин 
и обим оства ри ва ња ових пра ва ко ји се уре ђу ју од ред ба ма чла на 163. За-
ко на, ко јим се про пи су је у ко јим слу ча је ви ма и на ко ји на чин се од ре ђу је, 
ка ко за ко но да вац ка же „та ри фа“, а у ства ри на кна да за ис ко ри шћа ва ње 
по је ди них пред ме та за шти те ко ју ор га ни за ци ја на пла ћу је ко ри сни ци ма. У 
том сми слу, а по ла зе ћи од од ред бе чла на 54. став 1. За ко на о Устав ном су-
ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), пре ма ко јој Суд у по ступ ку оце-
њи ва ња устав но сти и за ко ни то сти ни је огра ни чен зах те вом овла шће ног 
пред ла га ча од но сно, ини ци ја то ра, Суд је утвр дио сле де ће:

Из од ре да ба чл. 31. и 32. За ко на ко ји ма је де фи ни са на са др жи на пра ва 
јав ног са оп шта ва ња де ла ко је се еми ту је и пра ва јав ног са оп шта ва ња де ла 
са но са ча зву ка или сли ке, као вр ста аутор ских пра ва, те се из од ре да ба 
чла на 150. ст. 2. и 3. За ко на ко ји ма се уре ђу је на чин ко лек тив ног оства ри-
ва ња аутор ских и срод них пра ва, по оце ни Устав ног су да, про из ла зи да 
се по јам ко ри сни ка аутор ског или срод ног пра ва не мо же по и сто ве ти ти 
са пој мом по тро ша ча де ла ко је се еми ту је (пу тем ра дио или те ле ви зиј ске 
ста ни це), од но сно по тро ша ча фо но гра ма. На и ме, ка ко из од ред бе чла на 
150. став 2. За ко на сле ди да је ко ри сник са мо оно ли це ко ме је, пре ко ор-
га ни за ци је усту пље но пра во не ис кљу чи вог ис ко ри шћа ва ња од ре ђе ног 
пред ме та за шти те (кон крет но фо но гра ма), то, пре ма оце ни Су да, и ње-
го во са оп шта ва ње (ди рект но са но са ча зву ка или ин ди рект но, пу тем ра-
дио или ТВ апа ра та) до би ја ка рак тер јав ног са оп шта ва ња, у сми слу оба-
ве зе пла ћа ња на кна де, у за ви сно сти од то га да ли је реч о ис ко ри шћа ва њу 
пред ме та за шти те на на чин да ко ри сник тог пред ме та за шти те оства ру је 
од ре ђе ни при ход или не, а не у за ви сно сти од то га да ли се „са оп шта ва ње“ 
вр ши на ме сти ма и на на чин ко ји је до сту пан са мо по тро ша чу (нпр. стан 
или ауто мо бил) или на ме сту ко је је до ступ но и на ме ње но и тре ћим ли-
ци ма (нпр. по слов не про сто ри је). Ова кво ста но ви ште Устав ни суд за сни-
ва и на од ред би чла на 163. став 2. За ко на ко јом је про пи са но да се та ри фа 
од ре ђу је у про цен ту ал ном из но су од при хо да ко ји ко ри сник оства ру је ис-
ко ри шћа ва њем пред ме та за шти те и да тај из нос мо ра би ти у сра зме ри са 
зна ча јем ко ји за при хо де ко ри сни ка има ис ко ри шћа ва ње пред ме та за шти-
те са ре пер то а ра ор га ни за ци је.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд на ла зи да се осно ва но мо же по-
ста ви ти пи та ње са гла сно сти од ред бе чла на 163. став 3. За ко на са Уста вом.

На и ме, по ста вља се пи та ње да ли је од ред ба За ко на пре ма ко јој је на-
кна ду оба ве зан да пла ти и тзв. „ко ри сник“ ко ји не оства ру је при ход или чи-
ји при ход ни је у не по сред ној ве зи са ис ко ри шћа ва њем пред ме та за шти те, 
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и то у про цен ту ал ном из но су од тро шко ва за ис ко ри шћа ва ње пред ме та 
за шти те, у са гла сно сти са од ред бом чла на 84. став 1. Уста ва, ко јом се утвр-
ђу је да сви има ју јед нак прав ни по ло жај на тр жи шту. Ово сто га, што се 
на ве де ном за кон ском од ред бом оба ве за пла ћа ња на кна де по осно ву ко ри-
шће ња аутор ских и срод них пра ва утвр ђу је за она ли ца ко ја та квим „ко-
ри шће њем“ не оства ру ју при ход или при ход ко ји оства ру ју ни је у не по-
сред ној ве зи са „ис ко ри шћа ва њем пред ме та за шти те“. Кон крет но, ка да је 
у пи та њу ко ри шће ње фо но гра ма као пред ме та за шти те (би ло да се ра ди о 
„кон зу ми ра њу“ му зич ког за пи са не по сред но са но са ча зву ка или по сред но 
пу тем ра дио и ТВ ста ни це), као спор но устав но прав но пи та ње се по ста вља 
да ли су у јед на ком прав ном по ло жа ју на тр жи шту ли ца ко ја оба вља ју исту 
де лат ност од ко је оства ру ју при ход ко ји ни је ни у ка квој не по сред ној ве зи 
са би ло ко јим на чи ном ко ри шће ња фо но гра ма, ако се оба ве зе ко је има ју 
по осно ву оба вља ња те де лат но сти до дат но уве ћа ва ју ис кљу чи во по осно-
ву то га да ли у про сто ри ја ма у ко ји ма ту де лат ност оба вља ју има или не ма 
му зи ке. Та ко ђе, пи та ње са гла сно сти од ред бе чла на 163. став 3. За ко на са 
Уста вом га ран то ва ним јед на ким прав ним по ло жа јем на тр жи шту по ста-
вља се и сто га што је на ве де ном од ред бом пред ви ђе но да се у овим слу ча је-
ви ма „та ри фа“ од ре ђу је у про цен ту ал ном из но су од „тро шко ва за ис ко ри-
шћа ва ње пред ме та за шти те“, из че га сле ди да се тро шко ви на бав ке но са ча 
зву ка, пла ћа ња прет пла те јав ном ра ди о ди фу зном сер ви су или ка блов ском 
опе ра то ру, тро шко ви на бав ке тех нич ких уре ђа ја за ко ри шће ње но са ча зву-
ка, тро шко ви утро ше не елек трич не енер ги је и др. до дат но пред ста вља ју 
основ за од ре ђи ва ње „та ри фе“, тач ни је ви си не на кна де ко ја се пла ћа ор га-
ни за ци ји за ко лек тив но оства ри ва ње аутор ских и срод них пра ва.

Са дру ге стра не, по што се онај ко не оства ру је при ход или онај чи-
ји при ход ни је у не по сред ној ве зи са ко ри шће њем пред ме та за шти те, не 
мо же сма тра ти ко ри сни ком ко ме је усту пље но пра во не ис кљу чи вог ис-
ко ри шћа ва ња пред ме та за шти те, у сми слу чла на 150. став 2. За ко на, већ 
по тро ша чем, а што се за кљу чу је и из на чи на од ре ђи ва ња „та ри фе“ ка ко 
је про пи са но чла ном 163. став 3. За ко на, осно ва но се, по оце ни Су да, по-
ста вља и пи та ње са гла сно сти на ве де не за кон ске од ред бе са чла ном 90. 
Уста ва, ко јим је утвр ђе но да Ре пу бли ка Ср би ја шти ти по тро ша че и да су 
по себ но за бра ње не рад ње усме ре не, из ме ђу оста лог, про тив при ват но сти 
по тро ша ча. Ово из раз ло га што сва ко фи зич ко или прав но ли це ко је је 
ле гал но на ба ви ло од ре ђе на до бра или услу ге има пра во да их, као по тро-
шач, ко ри сти у скла ду са њи хо вом на ме ном. У том сми слу, по ста вља се 
пи та ње да ли про пи си ва ње до дат не оба ве зе пла ћа ња на кна де за од ре ђе не 
по тро ша че, а ко ја фак тич ки ис кљу чи во за ви си од ме ста на ко ме ко ри сте 
при ба вље но до бро и услу гу пред ста вља Уста вом за бра ње ну рад њу ко ја је 
усме ре на на при ват ност по тро ша ча, ка да се при ба вље но до бро, од но сно 
услу га не ко ри сте у ци љу сти ца ња при хо да. При то ме, Устав ни суд по себ-
но има у ви ду да, у кон крет ном слу ча ју, це на сва ког но са ча зву ка, као и 
ви си на прет пла те за ко ри шће ње ра дио и те ле ви зиј ског про гра ма (и то ка-
ко јав ног сер ви са, та ко и ка блов ских ди стри бу те ра), ко је сва ки по тро шач 
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пла ћа при ли ком на бав ке ових до ба ра и услу га, об у хва та и сра змер ни део 
на кна да по осно ву аутор ских и дру гих пра ва.

По ла зе ћи од то га да је од ред ба чла на 163. став 4. За ко на ло гич ки и са-
др жин ски у ве зи са од ред бом чла на 163. став 3. истог за ко на, Устав ни суд 
је оце нио да се на ве де на спор на устав но прав на пи та ња мо гу по ста ви ти и 
у ве зи ове од ред бе, у де лу у ко ме се од ре ђи ва ње „та ри фе“ у па у шал ном из-
но су ве зу је за тро шко ве ко ри сни ка и по зи ва ње на из нос на кна де ко ји је 
дру гом ко ри сни ку утвр ђен на осно ву ста ва 3. овог чла на.

У од но су на оспо ра ва ње чла на 167. став 1. За ко на, ко јим је про пи са но 
да у по сло ва њу ор га ни за ци је са ко ри сни ци ма по сто ји прет по став ка да ор-
га ни за ци ја има овла шће ње да де лу је за ра чун свих но си ла ца аутор ских, од-
но сно срод них пра ва у по гле ду оних пра ва и оних вр ста пред ме та за шти те 
ко ји су об у хва ће ни ње ном де лат но шћу, Устав ни суд је, та ко ђе по ла зе ћи од 
раз ло га оспо ра ва ња на ве де не од ред бе, ис так ну тих у под не тим ини ци ја ти-
ва ма, утвр дио да су раз ло зи ини ци ја то ра у не по сред ној ве зи и са од ред бом 
чла на 155. тач ка 2) За ко на, ко јом је пред ви ђе но да се до зво ла за оба вља-
ње де лат но сти из да је ор га ни за ци ји за ко лек тив но оства ри ва ње аутор ских 
и срод них пра ва ко ја, из ме ђу оста лог, ис пу ња ва услов да ње ни осни ва чи 
пред ста вља ју ве ћи ну но си ла ца аутор ских, од но сно срод них пра ва из обла-
сти на ко ју се од но си де лат ност ор га ни за ци је, а ко ји има ју пре би ва ли ште у 
др жа ви Ср би ји, од но сно др жа ви Цр ној Го ри или су њи хо ви др жа вља ни.

Из на ве де них од ре да ба За ко на, као и од ред бе чла на 167. став 2. За ко-
на, ко јим је пред ви ђе но да но си лац аутор ског, од но сно срод ног пра ва ко ји 
ни је са ор га ни за ци јом за кљу чио уго вор из чла на 150. овог за ко на (о усту-
па њу сво јих пра ва ор га ни за ци ји „на ис кљу чив на чин“), мо же да оба ве сти 
ор га ни за ци ју да ће сво ја пра ва оства ри ва ти ин ди ви ду ал но, про из ла зи да 
за кон пред ви ђа да се за од ре ђе ну вр сту пред ме та за шти те осни ва са мо 
јед на ор га ни за ци ја чи ја је де лат ност ко лек тив но оства ри ва ње аутор ских и 
срод них пра ва у тој обла сти. Ово сто га што ор га ни за ци ја не мо же до би ти 
до зво лу за оба вља ње де лат но сти ако ње ни осни ва чи не пред ста вља ју ве-
ћи ну но си ла ца аутор ских и срод них пра ва у тој обла сти, а са дру ге стра не 
из од ре да ба чла на 167. ст. 1. и 2. За ко на сле ди да је дан но си лац аутор ског 
или срод ног пра ва не би мо гао да бу де осни вач две ор га ни за ци је ко је би 
се ба ви ле истом де лат но шћу, јер је за кон ска прет по став ка да ор га ни за ци-
ја де лу је у име свих, без об зи ра на то да ли су ње ни осни ва чи и да ли су са 
њом за кљу чи ли уго вор о усту па њу пра ва, као и да онај ко ова кав уго вор 
ни је за кљу чио, мо же оба ве сти ти ор га ни за ци ју да ће сво ја пра ва оства ри-
ва ти ин ди ви ду ал но (а не и пре ко дру ге ор га ни за ци је).

С об зи ром на на ве де но, као и на то да је За ко ном пред ви ђе но да се 
ова ор га ни за ци ја, иако се не осни ва ра ди сти ца ња до би ти (члан 14. став 
2.), упи су је у ре ги стар при вред них дру шта ва (члан 157. став 1.) и да се на 
њу сход но при ме њу ју од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај 
пред у зе ћа, ако овим за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но (члан 166.), осно ва-
но се по ста вља пи та ње са гла сно сти од ре да ба чла на 167. став 1. и чла на 
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155. тач ка 2) За ко на са од ред бом чла на 84. став 2. Уста ва, ко јом је утвр ђе-
но да су за бра ње ни ак ти ко ји ма се, су прот но за ко ну, огра ни ча ва сло бод на 
кон ку рен ци ја, ства ра њем или зло у по тре бом мо но пол ског или до ми нант-
ног по ло жа ја. Ово из раз ло га што, са јед не стра не, ауто ри, од но сно но си о-
ци срод них пра ва, овој ор га ни за ци ји усту па ју сво ја ис кљу чи ва имо вин ска 
пра ва, као и пра во на по тра жи ва ње на кна де за сво ја де ла, од но сно пред-
ме те срод но прав не за шти те, с тим да ор га ни за ци ја има пра во да ова пра ва 
да ље усту па, од но сно да на кна де на пла ћу је у сво је име, а за њи хов ра чун 
(члан 150. ст. 1. до 3.), при че му по сто ји и за кон ска прет по став ка да су сво ја 
пра ва ор га ни за ци ји усту пи ли сви но си о ци аутор ских и срод них пра ва у 
тој обла сти (члан 167. став 1.), док, са дру ге стра не, ор га ни за ци ја, као по-
се бан прав ни су бјект, са мо стал но до но си план рас по де ле ко ји са др жи кри-
те ри ју ме на осно ву ко јих ор га ни за ци ја рас по де љу је но си о ци ма аутор ског, 
од но сно срод них пра ва при ход ко ји је у ви ду на кна де за ис ко ри шћа ва ње 
пред ме та за шти те при ку пи ла од ко ри сни ка (члан 167. став 1.), а у скла ду 
са ста ту том и од лу ка ма сво јих ор га на, из два ја део при хо да при ку пље ног од 
ко ри сни ка за по кри ће тро шко ва свог ра да (члан 165.). У том сми слу, ако се 
за ко но да вац опре де лио за кон цепт да ко лек тив но оства ри ва ње аутор ских и 
срод них пра ва по ве ри прав ном ли цу ко је ове по сло ве оба вља као при вред-
ни су бјект, у ви ду сво је ре ги стро ва не де лат но сти, по ста вља се пи та ње да ли 
се ти ме што ову де лат ност у од ре ђе ној обла сти аутор ских и срод них пра ва 
мо же да оба вља са мо је дан су бје кат, су прот но Уста ву огра ни ча ва сло бод на 
кон ку рен ци ја та ко што тај су бјект има мо но пол ски по ло жај у обла сти ко-
лек тив ног оства ри ва ња од ре ђе них аутор ских и срод них пра ва.

Има ју ћи у ви ду да су од ред бе чла на 167. ст. 2, 3. и 4. За ко на ло гич ки и 
са др жин ски по ве за не са од ред бом ста ва 1. овог чла на, Устав ни суд на ла зи 
да од оце не спор них устав но прав них пи та ња ко ја се по ста вља ју у ве зи од-
ред бе ста ва 1. чла на 167. За ко на за ви си и оце на устав но сти од ре да ба чла-
на 167. у це ли ни.

Са гла сно из не том, Суд је оце нио да има осно ва да по во дом под не тих 
ини ци ја ти ва, у скла ду са од ред бом чла на 53. став 1. За ко на о Устав ном 
су ду, по кре не по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 155. тач ка 2), 
чла на 163. ст. 3. и 4. и чла на 167. За ко на о аутор ским и срод ним пра ви ма.

По ла зе ћи од то га да ни сам под но си лац ини ци ја ти ве, оспо ра ва ју ћи 
од ред бе чла на 125. За ко на не оспо ра ва са гла сност са Уста вом пра ва про-
из во ђа ча из да тог фо но гра ма, ко ја су утвр ђе на овим од ред ба ма, већ За-
ко ном про пи са ни на чин оства ри ва ња ових пра ва, то је Устав ни суд на-
шао да не ма осно ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти од ре да ба 
чла на 125. За ко на, те са гла сно чла ну 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду, у 
овом де лу ни је при хва тио под не ту ини ци ја ти ву.

С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 46. 
тач. 1) и 5) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-33/2007 од 9. ју ла 2009. го ди не
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За кон о су ди ја ма
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 116/08)

– члан 99. став 1, члан 100. и члан 101. став 1.

Из бор на функ ци ју су ди је, пре ма схва та њу Устав ног су да, не пред-
ста вља сте че но су бјек тив но пра во, већ се су диј ска функ ци ја, као јав на 
функ ци ја, сти че и пре ста је на на чин и под усло ви ма утвр ђе ним ва же-
ћим Уста вом и за ко ни ма ко ји су до не ти на осно ву ње га.

Устав од 2006. го ди не не јем чи стал ност су диј ске функ ци је сте че не 
по ра ни је ва же ћем Уста ву од 1990. го ди не, већ се стал на су диј ска функ-
ци ја мо же сте ћи и оба вља ти ис кљу чи во из бо ром од стра не Ви со ког са ве-
та суд ства, а за ли ца ко ја се за су ди је би ра ју пр ви пут и то са ман да том од 
три го ди не – из бо ром од стра не На род не скуп шти не. На ве де ним устав-
ним ре ше њем се, по оце ни Устав ног су да, обез бе ђу је јед нак по ло жај свих 
су ди ја на стал ној (трај ној) су диј ској функ ци ји у Ре пу бли ци Ср би ји, та ко 
што ће би ти иза бра не од истог ор га на, са гла сно усло ви ма про пи са ним 
Уста вом од 2006. го ди не и за ко ном до не тим на осно ву тог Уста ва.

Сле де ћи устав на ре ше ња, за ко но да вац је оспо ре ном од ред бом чла на 
99. став 1. За ко на про пи сао да су ди је на ста вља ју функ ци ју у су до ви ма за 
ко је су иза бра не до сту па ња на функ ци ју су ди ја иза бра них у скла ду са 
овим за ко ном, што, по оце ни Устав ног су да, не под ра зу ме ва по врат но 
деј ство прав не нор ме, јер се оспо ре на за кон ска од ред ба не при ме њу је на 
пе ри од пре до но ше ња, већ уре ђу је ста тус (по ло жај) но си ла ца су диј ске 
функ ци је и пре ла зни ре жим вр ше ња те функ ци је до ус по ста вља ња пра-
во суд ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је у скла ду са Уста вом од 2006. го ди не.

Устав ни суд је оце нио да је пи та ње од ре ђи ва ња бро ја су ди ја по треб-
ног за функ ци о ни са ње пра во суд ног си сте ма на на чин утвр ђен оспо ре-
ном од ред бом чла на 100. став 1. За ко на уре ђе но у окви ру Уста вом утвр-
ђе ног си сте ма од но са три гра не др жав не вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји 
(члан 4. став 3. Уста ва) и не до во ди у пи та ње не за ви сност Ви со ког са ве-
та суд ства, ни ти функ ци о нал ну и пер со нал ну не за ви сност су до ва, већ 
омо гу ћа ва да из вр шна власт, пре ко над ле жног ми ни стар ства, из ме ђу 
оста лог, пра ти и обез бе ђу је усло ве за рад су до ва (што об у хва та и над ле-
жност ми ни стра прав де у обла сти пра во суд не упра ве, тј. ста ра ње о пер-
со нал ним, про стор ним и дру гим усло ви ма за рад су до ва), за ко је по тре-
бе се сред ства обез бе ђу ју у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти и не са гла сно сти са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри-
ма од ре да ба чла на 99. став 1, чла на 100. и чла на 101. став 1. За ко на о су ди-
ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08).

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та или 
рад њи пред у зе тих на осно ву оспо ре них од ре да ба За ко на из тач ке 1.
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О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не то је ви ше ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од-

ре да ба чла на 99. став 1, чла на 100. и чла на 101. став 1. За ко на о су ди ја ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08). Оспо ре ним од ред ба ма За ко на као 
пре ла зним од ред ба ма су, по ми шље њу ини ци ја то ра, на на чин не са гла сан 
Уста ву, уре ђе на пи та ња на ста вља ња су диј ске функ ци је до из бо ра су ди ја у 
скла ду са од ред ба ма Уста ва од 2006. го ди не, пре стан ка су диј ске ду жно сти 
и пра ва су ди ја ко је су иза бра не по ра ни јим за ко ни ма.

I

У ини ци ја ти ва ма се на во ди да из оспо ре них од ре да ба чла на 99. став 
1, чла на 100. став 4. и чла на 101. став 1. За ко на о су ди ја ма про из ла зи да 
су ди ја ма ко је оба вља ју су диј ску функ ци ју, а не бу ду иза бра не у скла ду са 
овим за ко ном, су диј ска функ ци ја пре ста је по си ли за ко на 1. ја ну а ра 2010. 
го ди не, ми мо Уста вом и за ко ном про пи са них усло ва за пре ста нак су диј-
ске функ ци је. Сто га су, по ми шље њу ини ци ја то ра, оспо ре не од ред бе За ко-
на не са гла сне од ред би чла на 148. став 1. Уста ва, ко јом је утвр ђе но да су-
ди ји пре ста је су диј ска функ ци ја на сту па њем за ко ном про пи са них усло ва 
или раз ре ше њем из за ко ном пред ви ђе них раз ло га. Ти ме се, ис ти чу ини-
ци ја то ри, пре ки да стал ност су диј ске функ ци је ко ја је га ран то ва на од ред-
бом чла на 101. став 1. Уста ва од 1990. го ди не, ко ји је био на сна зи у вре ме 
њи хо вог из бо ра, као и чла ном 146. став 1. ва же ћег Уста ва.

Ини ци ја то ри сма тра ју да на ве де не за кон ске од ред бе има ју по врат но 
деј ство и да као та кве „ди ра ју у сте че на пра ва су ди ја иза бра них у скла-
ду са ра ни је ва же ћим за ко ни ма, а што од ред ба чла на 197. став 1. ва же ћег 
Уста ва из ри чи то за бра њу је, шти те ћи на че ло прав не си гур но сти“. Та ко ђе  
ис ти чу да се „су диј ска функ ци ја сте че на на ле га лан на чин, по би ја ним за-
ко ном ре тро ак тив но пре ки да, чи ме се гра ђа ни ма угро жа ва пра во на пра-
вич но су ђе ње пред не за ви сним и не при стра сним су дом ко је га ран ту је 
члан 32. Уста ва“. Оспо ре не од ред бе За ко на, по ми шље њу ини ци ја то ра, у 
су прот но сти су и са од ред ба ма Уста ва о вла да ви ни пра ва (члан 3.), по де-
ли вла сти (члан 4.), ме ђу на род ним од но си ма (члан 16.), основ ним на че-
ли ма људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо да (чл. 18. до 22.) и хи је рар хи ји 
до ма ћих и ме ђу на род них оп штих прав них ака та (члан 194.)

Ини ци ја то ри да ље на во де да су оспо ре не од ред бе За ко на не са гла сне 
и са ме ђу на род ним уго во ри ма ко ји ма се утвр ђу је пра во сва ког да ње гов 
слу чај бу де рас пра вљен пра вич но, пред не за ви сним и не при стра сним су-
дом ко ји ће од лу чи ти о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, и о осно ва но сти 
оп ту жбе ко ја је про тив ње га по диг ну та (члан 10. Уни вер зал не де кла ра ци-
је Ује ди ње них на ци ја о људ ским пра ви ма, члан 14. став 1. Ме ђу на род ног 
пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма и члан 6. Европ ске кон вен-
ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да). За оце ну оспо ре них 
од ре да ба За ко на о су ди ја ма, по ми шље њу ини ци ја то ра, ре ле вант не су и 
од ред бе Основ них на че ла о не за ви сно сти суд ства утвр ђе них Ре зо лу ци јом 
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Ге не рал не скуп шти не Ује ди ње них на ци ја, Пре по ру ке број Р (94)12 Ко ми-
те та ми ни ста ра Са ве та Евро пе др жа ва ма чла ни ца ма о не за ви сно сти, ефи-
ка сно сти и уло зи су ди ја и Европ ске по ве ље о ста ту ту (за ко ну) за су ди је, 
ко је се од но се на не за ви сност и не при стра сност су ди ја.

Оспо ра ва ју ћи од ред бу чла на 100. став 1. За ко на, ко јом је пред ви ђе но 
да од лу ку о бро ју су ди ја и су ди ја по рот ни ка до но си Ви со ки са вет суд ства 
уз прет ход но при ба вље ну са гла сност ми ни стра над ле жног за пра во су ђе, 
ини ци ја то ри ука зу ју да се на тај на чин на ру ша ва не за ви сност и са мо стал-
ност Ви со ког са ве та суд ства утвр ђе на од ред бом чла на 153. став 1. Уста ва и 
да до но ше ње од лу ке Ви со ког са ве та суд ства „не мо же би ти усло вље но би-
ло чи јом прет ход ном са гла сно шћу, по го то ву не не ког ко је члан тог те ла“.

У ини ци ја ти ва ма се, нај зад, на во ди да оспо ре не од ред бе чла на 100. ст. 
2. и 3. За ко на, ко ји ма су утвр ђе ни ро ко ви за из бор и сту па ње су ди ја на 
функ ци ју, „при мо ра ва ју су ди је са стал ном функ ци јом да кон ку ри шу ра ди 
из бо ра ко ји ће се из вр ши ти нај ка сни је до 1. де цем бра 2009. го ди не“ и да 
ни су у са гла сно сти са од ред бом чла на 150. Уста ва, пре ма ко јој су ди ја има 
пра во да вр ши су диј ску функ ци ју у су ду за ко ји је иза бран и са мо из у зет-
но мо же без сво је са гла сно сти би ти трај но пре ме штен или упу ћен у дру ги 
суд, у скла ду са за ко ном.

Ини ци ја ти вом је зах те ва но да Устав ни суд об у ста ви из вр ше ње по је ди-
нач них ака та или рад њи пред у зе тих на осно ву оспо ре них од ре да ба За ко на.

II

Устав ни суд је, на сед ни ци одр жа ној 19. мар та 2009. го ди не, за кљу чио 
да ини ци ја ти ву до ста ви На род ној скуп шти ни на ми шље ње, са ро ком за 
до ста ву ми шље ња од 15 да на од да на при је ма до пи са Су да. Ка ко ми шље-
ње ни је до ста вље но у оста вље ном ро ку, а ни на кнад но, по сту пак је на ста-
вљен, са гла сно од ред би чла на 34. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 109/07).

Устав ни суд је ра ди раз ја шње ња ста ња ства ри у овом устав но суд ском 
пред ме ту, са гла сно од ред ба ма чла на 31. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), одр жао При прем ну сед ни цу 
26. ма ја 2009. го ди не. За При прем ну сед ни цу је са чи њен ре фе рат о спор ним 
устав но прав ним пи та њи ма и раз ли чи тим прав ним схва та њи ма у прав ној 
док три ни о овим пи та њи ма. Суд је на овој при прем ној сед ни ци, као и на 
Рад ној сед ни ци Су да ко ја је одр жа на 8. ју ла 2009. го ди не, раз мо трио спор на 
устав но прав на пи та ња ко ја се по во дом под не тих ини ци ја ти ва по ста вља ју 
у по ступ ку оце не устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на о су ди ја ма – ка ко 
у од но су на ре ле вант не од ред бе ва же ћег Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, та ко и у 
све тлу од го ва ра ју ћих ме ђу на род них ака та и упо ред них устав них ре ше ња о 
по ло жа ју суд ства у дру гим др жа ва ма, а по себ но зе мља ма у ре ги о ну.

Са гла сно од ред би чла на 37. став 2. За ко на о Устав ном су ду, Суд је, на-
кон спро ве де ног по ступ ка оце њи ва ња устав но сти оспо ре них од ре да ба 
За ко на о су ди ја ма, оце нио да је у то ку по ступ ка ова устав но суд ска ствар 



242 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

до вољ но раз ја шње на и да, на осно ву свих при ба вље них до ка за, до ку мен-
та ци је, по да та ка и оба ве ште ња од зна ча ја за во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва-
ње, мо же при сту пи ти од лу чи ва њу.

III

У спро ве де ном по ступ ку утвр ђе но је да је оспо ре ним од ред ба ма За-
ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08), ко је се на ла зе у 
окви ру Гла ве осме За ко на под на зи вом „Пре ла зне и за вр шне од ред бе“, 
про пи са но: чла ном 99. став 1. – да су ди је иза бра не по За ко ну о су ди ја ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 63/01, 42/02, 17/03, 27/03, 29/04, 35/04, 44/04, 
61/05, 101/05 и 46/06) и За ко ну о су до ви ма („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 
Ср би је“, бр. 46/91, 60/91, 18/92, 71/92, 63/01, 42/02, 27/03 и 29/04) на ста-
вља ју функ ци ју у су до ви ма за ко је су иза бра не до да на сту па ња на функ-
ци ју су ди ја иза бра них у скла ду са овим за ко ном; чла ном 100. – да од лу ку 
о бро ју су ди ја и су ди ја по рот ни ка до но си Ви со ки са вет суд ства, у скла ду 
са овим за ко ном, у ро ку од 30 да на од да на из бо ра пр вог са ста ва Ви со ког 
са ве та суд ства, уз прет ход но при ба вље ну са гла сност ми ни стра над ле жног 
за пра во су ђе (став 1.), да ће се из бор су ди ја, у скла ду са овим за ко ном, 
из вр ши ти нај ка сни је до 1. де цем бра 2009. го ди не, из у зев су ди ја Вр хов ног 
ка са ци о ног су да ко ји ће би ти иза бра ни у ро ку од 90 да на од да на кон сти-
ту и са ња Ви со ког са ве та суд ства (став 2.), да су ди је иза бра не у скла ду са 
овим за ко ном сту па ју на функ ци ју 1. ја ну а ра 2010. го ди не (став 3.), као и 
да се пр вим из бо ром су ди је сма тра из бор на ду жност су ди је у скла ду са 
ра ни је ва же ћим за ко ни ма (став 4.); чла ном 101. став 1. – да су ди ја ма из 
чла на 99. ст. 1. и 2. овог за ко на, ко ји ни су иза бра ни у скла ду са овим за-
ко ном, ду жност пре ста је да ном сту па ња на функ ци ју су ди ја иза бра них у 
скла ду са овим за ко ном.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да је вла да ви на пра ва основ-
на прет по став ка Уста ва и да се, из ме ђу оста лог, оства ру је не за ви сном 
суд ском вла шћу (члан 3.); да уре ђе ње вла сти по чи ва на по де ли вла сти на 
за ко но дав ну, из вр шну и суд ску, да се од нос три гра не вла сти за сни ва на 
рав но те жи и ме ђу соб ној кон тро ли и да је суд ска власт не за ви сна (члан 
4. ст. 2. до 4.); да спољ на по ли ти ка Ре пу бли ке Ср би је по чи ва на оп ште-
при зна тим прин ци пи ма и пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, те да су оп-
ште при хва ће на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ни ме ђу на род ни 
уго во ри са став ни део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и не по сред но се 
при ме њу ју (члан 16.); да се људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом 
не по сред но при ме њу ју (члан 18. став 1.); да јем ства нео ту ђи вих људ ских и 
ма њин ских пра ва у Уста ву слу же очу ва њу људ ског до сто јан ства и оства-
ре њу пу не сло бо де и јед на ко сти сва ког по је дин ца (члан 19.); да људ ска и 
ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом мо гу за ко ном би ти огра ни че на ако 
огра ни че ње до пу шта Устав, у свр хе ра ди ко јих га Устав до пу шта, у оби-
му нео п ход ном да се устав на свр ха огра ни че ња за до во љи у де мо крат ском 
дру штву и без за ди ра ња у су шти ну за јем че ног пра ва, те да се до стиг ну ти 



I. ОДЛУКЕ, РЕШЕЊА И ЗАКЉУЧЦИ УСТАВНОГ СУДА... 243

ни во људ ских и ма њин ских пра ва не мо же сма њи ва ти (члан 20. став 1. и 
2.); да сва ко има пра во да не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста-
но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње-
го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за 
по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га (члан 32. став 1.); 
да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је ор га ни за ци ју, над ле жност и рад 
ре пу блич ких ор га на (члан 97. тач ка 16.); да је суд ска власт је дин стве на на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је (члан 142. став 1.); да се осни ва ње, ор га ни-
за ци ја, над ле жност, уре ђе ње и са став су до ва уре ђу ју за ко ном (члан 143. 
став 2.); да је су диј ска функ ци ја стал на и да се из у зет но, ли це ко је се пр ви 
пут би ра за су ди ју би ра на три го ди не (члан 146.); да На род на скуп шти на, 
на пред лог Ви со ког са ве та суд ства, би ра за су ди ју ли це ко је се пр ви пут 
би ра на су диј ску функ ци ју, да ман дат су ди ји ко ји је пр ви пут иза бран на 
су диј ску функ ци ју тра је три го ди не, да Ви со ки са вет суд ства, у скла ду са 
за ко ном, би ра су ди је за трај но оба вља ње су диј ске функ ци је, у истом или 
дру гом су ду, као и да Ви со ки са вет суд ства од лу чу је и о из бо ру су ди ја ко-
ји су на стал ној су диј ској функ ци ји у дру ги или ви ши суд (члан 147.); да 
су ди ји пре ста је су диј ска функ ци ја на ње гов зах тев, на сту па њем за ко ном 
про пи са них усло ва или раз ре ше њем из за ко ном пред ви ђе них раз ло га, као 
и ако не бу де иза бран на стал ну функ ци ју (члан 148. став 1.); да су ди ја 
има пра во да вр ши су диј ску функ ци ју у су ду за ко ји је иза бран и да са мо 
уз сво ју са гла сност мо же би ти пре ме штен или упу ћен у дру ги суд (члан 
150. став 1.); да је Ви со ки са вет суд ства не за ви сан и са мо ста лан ор ган ко-
ји обез бе ђу је и га ран ту је не за ви сност и са мо стал ност су до ва и су ди ја, да 
има 11 чла но ва и да у ње гов са став ула зе пред сед ник Вр хов ног ка са ци о-
ног су да, ми ни стар над ле жан за пра во су ђе и пред сед ник над ле жног од бо-
ра На род не скуп шти не, као чла но ви по по ло жа ју и осам из бор них чла но-
ва ко је би ра На род на скуп шти на, у скла ду са за ко ном (члан 153. став 1. до 
4.); да Ви со ки са вет суд ства би ра и раз ре ша ва су ди је, у скла ду са Уста вом 
и за ко ном, од но сно пред ла же На род ној скуп шти ни из бор су ди ја при ли-
ком пр вог из бо ра на су диј ску функ ци ју (члан 154.); да је прав ни по ре дак 
Ре пу бли ке Ср би је је дин ствен и да сви за ко ни и дру ги оп шти ак ти мо ра ју 
би ти са гла сни са Уста вом, да су по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри и оп ште-
при хва ће на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва део прав ног по рет ка Ре пу бли ке 
Ср би је те да по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри не сме ју би ти у су прот но-
сти са Уста вом, а за ко ни и дру ги оп шти ак ти не сме ју би ти у су прот но сти 
са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма и оп ште при хва ће ним пра ви ли-
ма ме ђу на род ног пра ва (члан 194.); да за ко ни и сви дру ги оп шти ак ти не 
мо гу има ти по врат но деј ство, а да из у зет но, са мо по је ди не од ред бе за ко на 
мо гу има ти по врат но деј ство, ако то на ла же оп шти ин те рес утвр ђен при 
до но ше њу за ко на (члан 197. ст. 1. и 2.).

Устав ним за ко ном за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 98/06) утвр ђе но је: да се Устав Ре пу бли ке Ср би је при-
ме њу је да ном ка да га про гла си На род на скуп шти на, ако у по гле ду при-
ме не по је ди них ње го вих од ре да ба овим за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но 
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(члан 1.); да ре пу блич ки ор га ни, ор га ни за ци је и слу жбе на ста вља ју са ра-
дом до њи хо вог обра зо ва ња, од но сно из бо ра, у скла ду са Уста вом, осим 
ако овим за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но (члан 2.); да су до ви и јав на ту-
жи ла штва на ста вља ју са ра дом до ускла ђи ва ња са Уста вом про пи са ко ји-
ма су уре ђе ни њи хо ви ор га ни за ци ја и над ле жност, као и по ло жај су ди ја, 
јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца, ако овим за ко ном ни је дру-
га чи је од ре ђе но, те да ће су до ви ко ји ни су по че ли са ра дом до да на сту па-
ња на сна гу овог за ко на, по че ти са ра дом у ро ко ви ма од ре ђе ним за ко ни ма 
ко ји ма се њи хо ва ор га ни за ци ја и над ле жност ускла ђу ју са Уста вом (члан 
6. ст. 1. и 2.); да ће се из бор пред сед ни ка Вр хов ног ка са ци о ног су да и пр ви 
из бор су ди ја Вр хов ног ка са ци о ног су да из вр ши ти нај ка сни је у ро ку од 90 
да на од да на кон сти ту и са ња Ви со ког са ве та суд ства и да ће се из бор су-
ди ја и пред сед ни ка оста лих су до ва из вр ши ти нај ка сни је у ро ку од јед не 
го ди не од да на кон сти ту и са ња Ви со ког са ве та суд ства (члан 7.).

При оце ни устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на о су ди ја ма, Устав-
ни суд је имао у ви ду и да је На род на скуп шти на, на осно ву од ре да ба чла-
на 97. тач ка 6. и чла на 143. став 2. Уста ва, у по ступ ку уса гла ша ва ња за ко на 
са Уста вом од 2006. го ди не у обла сти пра во су ђа, до не ла и За кон о уре ђе-
њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08) ко јим је, по ред оста лог, 
утвр ђе но да је суд ска власт је дин стве на на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је 
и да при па да су до ви ма оп ште и по себ не над ле жно сти, да су су до ви оп ште 
над ле жно сти основ ни су до ви, ви ши су до ви, апе ла ци о ни су до ви и Вр хов-
ни ка са ци о ни суд, а да су су до ви по себ не над ле жно сти при вред ни су до ви, 
При вред ни апе ла ци о ни суд, пре кр шај ни су до ви, Ви ши пре кр шај ни суд и 
Управ ни суд (члан 11.).

IV

Оце њу ју ћи устав ност оспо ре них од ре да ба чла на 99. став 1, чла на 100. 
став 4. и чла на 101. став 1. За ко на, Устав ни суд је кон ста то вао да је до но-
ше њем Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не пре стао да ва жи Устав Ре-
пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, на осно ву ко га је уста но вљен по сто је ћи 
си стем суд ске вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји. Уре ђу ју ћи си стем суд ске вла сти, 
Устав од 2006. го ди не је у од но су на Устав од 1990. го ди не и си стем уре ђе ња 
суд ске вла сти ко ји је на осно ву тог Уста ва ус по ста вљен, из вр шио зна чај не 
про ме не у по гле ду вр ше ња и ор га ни за ци је суд ске вла сти и на чи на из бо ра 
су ди ја, укљу чу ју ћи и на чин из бо ра на стал ну (трај ну) су диј ску функ ци ју.

Устав ни суд је, та ко ђе, кон ста то вао да је Устав ним за ко ном за спро во-
ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе на оба ве за ускла ђи ва ња са Уста вом 
про пи са ко ји ма су уре ђе ни ор га ни за ци ја и над ле жност су до ва, као и по-
ло жај су ди ја, у од ре ђе ном ро ку.

У ор га ни за ци о ном сми слу, те но ви не се од но се на осни ва ње Вр хов ног 
ка са ци о ног су да, као нај ви шег су да у Ре пу бли ци (члан 143. став 4.), а по том 
и на за ко ном уре ђе но фор ми ра ње су до ва ко ји у прет ход ном устав ном по-
рет ку ни су по че ли са ра дом, од но сно ни су би ли ор га ни зо ва ни (апе ла ци о ни 
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су до ви, Управ ни суд, пре кр шај ни су до ви и Ви ши пре кр шај ни суд), као и на 
де ли мич ну про ме ну ствар не над ле жно сти и зна чај ну про ме ну ме сне над ле-
жно сти по сто је ћих су до ва ко ји су до би ли но ве на зи ве.

Из устав них од ре да ба ко ји ма је утвр ђе но да је су диј ска функ ци ја стал-
на и да Ви со ки са вет суд ства, у скла ду са за ко ном, би ра су ди је за трај но 
оба вља ње су диј ске функ ци је (члан 146. став 1. и 147. став 3.), а да На род на 
скуп шти на би ра за су ди ју ли це ко је се пр ви пут би ра на су диј ску функ-
ци ју на пе ри од од три го ди не (члан 146. став 2. и члан 147. став 1.), те да 
су ди ји, из ме ђу оста лог, пре ста је су диј ска функ ци ја ако не бу де иза бран на 
стал ну функ ци ју (члан 148. став 1.), по оце ни Устав ног су да, про из ла зи 
да се стал на су диј ска функ ци ја мо же сте ћи и оба вља ти ис кљу чи во из бо-
ром од стра не Ви со ког са ве та суд ства, док се из бо ром од стра не На род не 
скуп шти не су ди је би ра ју са мо по пр ви пут и то са ман да том од три го-
ди не. На и ме, из од ред бе чла на 148. став 1. in fi ne Уста ва, ко јом је утвр-
ђе но да су ди ји пре ста је су диј ска функ ци ја, по ред оста лог, и ако не бу де 
иза бран на стал ну функ ци ју, сле ди да Устав од 2006. го ди не не јем чи стал-
ност су диј ске функ ци је сте че не по ра ни је ва же ћем Уста ву од 1990. го ди не. 
По схва та њу Устав ног су да, уста во тво рац у на ве де ној од ред би ни је имао 
у ви ду са мо пре ста нак су диј ске функ ци је су ди ји ко ји се пр ви пут би ра 
на су диј ску функ ци ју од три го ди не пре ма Уста ву од 2006. го ди не, јер из 
Уста ва не спор но про из и ла зи да том су ди ји ман дат пре ста је ис те ком пе ри-
о да на ко ји је иза бран, не го и пре ста нак су диј ске функ ци је свим су ди ја ма 
ко је не бу ду иза бра не од стра не Ви со ког са ве та суд ства, а то зна чи и свим 
су ди ја ма ко је су иза бра не пре ма про пи си ма до не тим на осно ву Уста ва од 
1990. го ди не, а ко је, са гла сно Уста ву, не бу ду иза бра не од стра не Ви со ког 
са ве та суд ства на стал ну функ ци ју. Та кво зна че ње има и од ред ба чла на 
147. став 3. Уста ва, по ко јој Ви со ки са вет суд ства би ра су ди је за трај но 
оба вља ње су диј ске функ ци је, што да ље зна чи да су ди ји ко ји ни је иза бран 
на стал ну функ ци ју од стра не Ви со ког са ве та суд ства ра ни је сте че на су-
диј ска функ ци ја та ко ђе мо же под усло ви ма утвр ђе ним за ко ном пре ста-
ти. На ве де ним устав ним ре ше њем се, по оце ни Устав ног су да, обез бе ђу је 
јед нак (исти) по ло жај свих су ди ја на стал ној (трај ној) су диј ској функ ци ји 
у Ре пу бли ци Ср би ји, та ко што ће би ти иза бра не од истог ор га на, са гла-
сно усло ви ма про пи са ним Уста вом од 2006. го ди не и за ко ном до не тим на 
осно ву тог Уста ва. На овај на чин се исто вре ме но обез бе ђу је до дат но јем-
ство не за ви сно сти су диј ске функ ци је у бу дућ но сти, јер се за раз ли ку од 
из бо ра су ди ја ко је је у вре ме ва же ња Уста ва од 1990. го ди не оба вља ла На-
род на скуп шти на као по ли тич ко те ло на пред лог свог Од бо ра за пра во су-
ђе или Ви со ког са ве та пра во су ђа, Уста вом од 2006. го ди не из бор су ди ја на 
стал ну функ ци ју ста вља у ис кљу чи ву над ле жност Ви со ког са ве та суд ства, 
као са мо стал ног и на за ви сног др жав ног ор га на, струч ног и ком пе тент ног 
те ла у ко ме ве ћи ну чла но ва чи не су ди је и ис так ну ти прав ни ци. На на ве-
де ним устав ним ре ше њи ма о из бо ру су ди ја те ме љи се и оспо ре на од ред ба 
чла на 100. став 4. За ко на о су ди ја ма, пре ма ко јој се пр вим из бо ром су ди је 
сма тра и из бор на ду жност су ди је у скла ду са ра ни је ва же ћим за ко ни ма. 
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Устав ни основ за ова кво ре ше ње ле жи у чи ње ни ци да пр ви из бор су ди-
ја по Уста ву од 2006. го ди не оба вља На род на скуп шти на, да је На род на 
скуп шти на оба ви ла и из бор свих су ди ја по Уста ву од 1990. го ди не, а да 
пре ма ва же ћем Уста ву је ди но Ви со ки са вет суд ства би ра су ди је за трај но 
оба вља ње су диј ске функ ци је. Уста вом про кла мо ва на су диј ска функ ци ја 
као стал на оства ру је се сто га са мо из бо ром су ди ја од стра не Ви со ког са-
ве та суд ства, а је ди но пр ви из бор на су диј ску функ ци ју са ман да том чи је 
је тра ја ње огра ни че но на три го ди не по ве рен је На род ној скуп шти ни.

Пре ма од ред би чла на 6. став 1. Устав ног за ко на за спро во ђе ње Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је, су до ви обра зо ва ни у скла ду са ра ни јим Уста вом на ста-
вља ју са ра дом до ускла ђи ва ња са Уста вом про пи са ко ји ма су уре ђе ни њи-
хо ва ор га ни за ци ја и над ле жност, као и по ло жај су ди ја. Ова од ред ба, као и 
од ред ба чла на 2. Устав ног за ко на пре ма ко јој ре пу блич ки ор га ни на ста вља-
ју са ра дом до њи хо вог обра зо ва ња, од но сно из бо ра, у скла ду са Уста вом, 
по оце ни Устав ног су да, ја сно по ка зу ју да не по сто ји устав ни кон ти ну и тет 
у по гле ду стал но сти су диј ске функ ци је сте че не по Уста ву од 1990. го ди не, 
у пер со нал ном по гле ду. Тво рац но вог Уста ва, утвр ђу ју ћи дру га чи ји на чин 
из бо ра ор га на др жав не вла сти, пред ви део је и оба ве зу из бо ра но си ла ца 
функ ци ја у свим ор га ни ма др жав не вла сти, укљу чу ју ћи и суд ску. Уре ђу ју ћи 
да ље спро во ђе ње на ве де них устав них ре ше ња, Устав ни за кон је про пи сао 
да ће се из бор пред сед ни ка Вр хов ног ка са ци о ног су да и пр ви из бор су ди ја 
Вр хов ног ка са ци о ног су да из вр ши ти нај ка сни је у ро ку од 90 да на од да на 
кон сти ту и са ња Ви со ког са ве та суд ства, као и да ће се из бор су ди ја и пред-
сед ни ка оста лих су до ва из вр ши ти нај ка сни је у ро ку од јед не го ди не од да на 
кон сти ту и са ња Ви со ког са ве та суд ства (члан 7.). Устав ни за кон за спро во-
ђе ње Уста ва до нет је исто вре ме но са до но ше њем Уста ва и уре ђу је ре жим 
пре ла ска ра ни јег (за те че ног) устав ног си сте ма у дру ги – уста но вљен но вим 
Уста вом, као и ро ко ве у ко ји ма се прав ни си стем, али и ор га ни за ци ја и на-
чин из бо ра свих ор га на вла сти, тј. њи хов са став за сно ван на прет ход ном 
Уста ву, мо ра са о бра зи ти са но вим Уста вом. Устав ни суд ука зу је да се у ини-
ци ја ти ва ма под не тим овом Су ду ни су оспо ра ва ла на ве де на ре ше ња са др-
жа на у од ред ба ма чл. 6. и 7. Устав ног за ко на, а ко ја се од но се на при ме ну 
од ре да ба Уста ва на су до ве и из бор су ди ја и пред сед ни ка су до ва.

Устав ни суд је оце нио да ни су осно ва ни на во ди ини ци ја то ра пре ма 
ко ји ма оспо ре не од ред бе За ко на о су ди ја ма има ју по врат но деј ство. По-
ла зе ћи од то га да по врат но деј ство прав не нор ме под ра зу ме ва ње ну при-
ме ну на пе ри од пре ње ног до но ше ња, Устав ни суд је утвр дио да оспо ре не 
за кон ске од ред бе, сво јом са др жи ном и пред ме том уре ђи ва ња, не уре ђу ју 
ста тус (по ло жај) но си ла ца су диј ске функ ци је у про шло сти, већ пре ла зни 
ре жим вр ше ња те функ ци је до ус по ста вља ња пра во суд ног си сте ма Ре пу-
бли ке Ср би је у скла ду са Уста вом од 2006. го ди не. Сто га је за ко но да вац, 
сле де ћи устав на ре ше ња, оспо ре ном од ред бом чла на 99. став 1. За ко на 
про пи сао да су ди је на ста вља ју функ ци ју у су до ви ма за ко је су иза бра не до 
сту па ња на функ ци ју су ди ја иза бра них у скла ду са овим за ко ном.
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Устав ни суд сма тра да ни су осно ва ни ни на во ди ини ци ја то ра да се 
оспо ре ним од ред ба ма За ко на „ди ра у сте че на пра ва су ди ја иза бра них у 
скла ду са ра ни је ва же ћим за ко ни ма“, од но сно да су диј ска функ ци ја пре-
ста је ми мо за ко ном про пи са них усло ва за њен пре ста нак. Из бор на 
функ ци ју су ди је, пре ма схва та њу Устав ног су да, не пред ста вља сте че но 
су бјек тив но пра во већ се су диј ска функ ци ја, као јав на функ ци ја, сти че 
и пре ста је на на чин и под усло ви ма утвр ђе ним ва же ћим Уста вом и за ко-
ни ма ко ји су до не ти на осно ву ње га. По себ но, га ран ци ја у сми слу „сте че-
них пра ва“ не мо же би ти ка да је реч о пот пу но но вом устрој ству мре же и 
ор га ни за ци је су до ва и де ли мич но но вој над ле жно сти су до ва за сно ва ним 
на од ред ба ма Уста ва ко ји је на сна зи. Устав ни суд је имао у ви ду да је бли-
же од ре ђе ње Уста вом утвр ђе них раз ло га за пре ста нак су диј ске функ ци је 
са др жа но у од ред ба ма чл. 57. до 63. За ко на о су ди ја ма, а да је оспо ре ном 
од ред бом чла на 101. став 1. За ко на, као пре ла зном, уре ђе но пи та ње пре-
стан ка функ ци је су ди ја ко је не бу ду иза бра не, у скла ду са од ред ба ма Уста-
ва од 2006. го ди не и Устав ног за ко на за ње го во спро во ђе ње.

По оце ни Устав ног су да, нео сно ва ни су и на во ди ини ци ја то ра ко ји 
се од но се на по вре ду пра ва на пра вич но су ђе ње као по сле ди цу при ме не 
од ре да ба За ко на о су ди ја ма ко је се ти чу „оп штег из бо ра су ди ја“. Устав ни 
суд, на и ме, сма тра да из са др жи не оспо ре них од ре да ба За ко на и пи та ња 
ко ја су њи ма уре ђе на про из ла зи да се тим за кон ским од ред ба ма не вре ђа 
пра во на пра вич но су ђе ње, за јем че но од ред ба ма Уни вер зал не де кла ра ци-
је Ује ди ње них на ци ја о људ ским пра ви ма (члан 10.), Ме ђу на род ног пак-
та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма (члан 14.) и Европ ске кон вен ци је 
за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да (члан 6.), а ко је је та ко ђе 
га ран то ва но од ред ба ма чла на 32. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Оце на не за-
ви сно сти, не при стра сно сти и пра вич но сти по сту па ња сва ког кон крет ног 
су ди је ко ји бу де иза бран са гла сно ва же ћем Уста ву и Устав ном за ко ну мо-
же се, пре ма схва та њу Устав ног су да, вр ши ти кроз про ве ру прав не ва ља-
но сти од лу ка ко је бу де до но сио.

Устав ни суд је раз ма трао и на во де ини ци ја то ра да оспо ре не од ред бе 
За ко на о су ди ја ма ни су у са гла сно сти са оп ште при хва ће ним пра ви ли ма 
ме ђу на род ног пра ва ко ја су са став ни део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср-
би је и не по сред но се при ме њу ју, у сми слу чла на 16. Уста ва, те са Основ-
ним на че ли ма о не за ви сно сти суд ства, Пре по ру ком број Р (94)12 Ко ми-
те та ми ни ста ра Са ве та Евро пе др жа ва ма чла ни ца ма о не за ви сно сти, 
ефи ка сно сти и уло зи су ди ја и Европ ском по ве љом о ста ту ту (за ко ну) за 
су ди је, а ко је се од но се на не за ви сност и не при стра сност су ди ја. Суд је 
кон ста то вао да из вор пра ва у на шем прав ном по рет ку је су и оп ште при-
хва ће на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва. Ра ди се о из во ру ко ји или са др жи 
пра ви ла по на ша ња су бје ка та ме ђу на род ног пра ва ко ја су на ста ла као ме-
ђу на род ни оби чај и од но се се на стал ну и јед но о бра зну прак су др жа ва у 
од но су на не ке нај оп шти је вред но сти (као што је, на при мер, ап со лут на 
за шти та чо ве ко вог те ле сног ин те гри те та, за бра на ге но ци да, роп ства и 
ра сне дис кри ми на ци је), или са др же на че ла ко ја тре ба при ме њи ва ти ако 
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не ма по дроб ни јих пра ви ла и на осно ву ко јих тре ба по сту па ти при ту ма-
че њу дру гих нор ми. Ова се на че ла из во де из прин ци па за јед нич ких свим 
или ве ћи ни са вре ме них де мо крат ских прав них си сте ма. У обла сти људ-
ских пра ва нај ва жни ја је при ме на ових на че ла да би се об ја сни ли и опи са-
ли стан дар ди, од но сно пој мо ви ко је нор ме ме ђу на род ног пра ва са др же без 
по себ ног де фи ни са ња. По оце ни Устав ног су да, при ме ни ме ђу на род ног 
оби ча ја или та квих оп штих на че ла не ма ме ста у кон крет ном слу ча ју, бу-
ду ћи да се не ра ди о пра ви лу по на ша ња ко је про ис ти че из ме ђу на род ног 
оби ча ја, ни ти о ту ма че њу прав них стан дар да, већ о оце ни устав но сти 
пре ла зних од ре да ба За ко на о су ди ја ма, ко је са др же пра ви ла о пре ла зном 
ре жи му на ста вља ња оба вља ња су диј ске функ ци је до из бо ра су ди ја у скла-
ду са од ред ба ма Уста ва од 2006. го ди не и пре стан ку ду жно сти су ди ја ко-
је су иза бра не по ра ни јем Уста ву, од но сно за ко ни ма до не тим на осно ву 
тог Уста ва, а ко је ни су иза бра не у скла ду са оспо ре ним За ко ном о су ди-
ја ма ко ји је до нет у по ступ ку уса гла ша ва ња са Устав ном од 2006. го ди не. 
Ка да је реч о Основ ним на че ли ма о не за ви сно сти суд ства и Пре по ру ци 
број Р (94)12 Ко ми те та ми ни ста ра Са ве та Евро пе др жа ва ма чла ни ца ма о 
не за ви сно сти, ефи ка сно сти и уло зи су ди ја и Европ ској по ве љи о ста ту ту 
за су ди је, Устав ни суд сма тра да ови ак ти ни су фор мал ни из во ри пра ва у 
сми слу чла на 167. Уста ва, те да се у од но су на њих не мо же вр ши ти оце на 
устав но сти. Но, Устав ни суд је имао у ви ду да раз ли чи ти ме ђу на род ни ин-
стру мен ти (ре зо лу ци је, пре по ру ке, по ве ље итд.), ко је су усва ја ли по је ди ни 
ор га ни уни вер зал них или ре ги о нал них ор га ни за ци ја, са др же пра ви ла ко-
ја мо гу би ти ва жна са ста но ви шта за шти те људ ских пра ва. То ни су ме ђу-
на род ни уго во ри у пра вом сми слу ре чи и сто га не под ле жу ра ти фи ка ци-
ји, али је њи хо ва мо рал на и по ли тич ка те жи на ве ли ка, та ко да их др жа ве 
чла ни це ме ђу на род них ор га ни за ци ја ува жа ва ју и по шту ју и без ика квих 
прав них оба ве за да то чи не. Из тих раз ло га, Устав ни суд је раз мо трио и 
од ред бе ових ин стру ме на та на ко је под но си о ци ини ци ја ти ва ука зу ју, али 
у њи ма ни је про на шао по себ на или спе ци фич на пра ви ла ко ја би се раз ли-
ко ва ла од од ре да ба Уста ва у од но су на ко је је прет ход но већ вр ше на оце на 
оспо ре них нор ми За ко на о су ди ја ма у овој од лу ци.

V

Од ред бу чла на 100. став 1. За ко на, ко јом је пред ви ђе но да од лу ку о 
бро ју су ди ја и су ди ја по рот ни ка до но си Ви со ки са вет суд ства уз прет ход-
но при ба вље ну са гла сност ми ни стра над ле жног за пра во су ђе, ини ци ја то-
ри оспо ра ва ју на во де ћи да се на тај на чин на ру ша ва не за ви сност и са мо-
стал ност Ви со ког са ве та суд ства, утвр ђе на чла ном 153. став 1. Уста ва, те 
да до но ше ње од лу ке Ви со ког са ве та суд ства „не мо же би ти усло вље но би-
ло чи јом прет ход ном са гла сно шћу, по го то ву не не ког ко је члан тог те ла“.

Оце њу ју ћи устав ност на ве де не за кон ске од ред бе, Устав ни суд је имао 
у ви ду: да је Уста вом утвр ђе но да уре ђе ње вла сти по чи ва на по де ли вла сти 
на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску, да се од нос три гра не вла сти за сни ва 
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на рав но те жи и ме ђу соб ној кон тро ли и да је суд ска власт не за ви сна (члан 
4. ст. 2. до 4.); да Ре пу бли ка Ср би ја, пре ко сво јих ор га на уре ђу је и обез бе-
ђу је ор га ни за ци ју, над ле жност и рад ре пу блич ких ор га на (члан 97. тач-
ка 16); да Вла да из вр ша ва за ко не и дру ге оп ште ак те На род не скуп шти не 
(члан 123. тач ка 2.) и да је од го вор на На род ној скуп шти ни за по ли ти ку 
Ре пу бли ке Ср би је, за из вр ша ва ње за ко на и дру гих оп штих ака та На род не 
скуп шти не и за рад ор га на др жав не упра ве (члан 124.).

Са гла сно на ве де ним од ред ба ма Уста ва, чла ном 70. За ко на о уре ђе њу 
су до ва про пи са но је: да се пра во суд на упра ва ста ра о спро во ђе њу за ко на 
и дру гих про пи са у ве зи са уре ђе њем и ра дом су до ва (став 1.); да по сло ве 
пра во суд не упра ве вр ше Ви со ки са вет суд ства и ми ни стар ство над ле жно 
за пра во су ђе (став 2.); да Ви со ки са вет суд ства, из ме ђу оста лог, вр ши по-
сло ве пра во суд не упра ве ко ји се од но се на утвр ђи ва ње оп штих смер ни ца за 
уну тра шње уре ђе ње су до ва, као и на пред ла га ње де ла бу џе та за рад су до ва 
за те ку ће рас хо де и рас по де лу сред ста ва (став 3.); да су по сло ви пра во суд-
не упра ве ко је вр ши ми ни стар ство над ле жно за пра во су ђе – пра ће ње ра да 
су до ва, при ку пља ње ста ти стич ких и дру гих по да та ка, да ва ње са гла сно сти 
на пра вил ник о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них ме-
ста у су ду, над зор над по сту па њем у пред ме ти ма у про пи са ним ро ко ви ма 
и по сту па њем по при ту жба ма и пред став ка ма, пред ла га ње де ла бу џе та за 
ин ве сти ци је, про јек те и дру ге про гра ме за рад пра во суд них ор га на, ста ра-
ње о сме штај ним усло ви ма, опре ма њу и обез бе ђе њу су до ва, над зор над фи-
нан сиј ским и ма те ри јал ним по сло ва њем су до ва и Ви со ког са ве та суд ства, 
уре ђе ње и раз вој пра во суд ног ин фор ма ци о ног си сте ма, уре ђе ње, раз вој и 
одр жа ва ње ба зе прав них про пи са, раз вој и спро во ђе ње ка пи тал них про-
је ка та и дру гих про гра ма за пра во суд не ор га не, по ста вља ње и раз ре ше ње 
суд ских ве шта ка и ту ма ча (став 4.); да ка пи тал не рас хо де из ста ва 4. овог 
чла на из вр ша ва ми ни стар ство над ле жно за пра во су ђе, од но сно пра во суд-
ни ор ган уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за пра во су ђе (став 5.). Од-
ред ба чла на 83. За ко на про пи су је да Ви со ки са вет суд ства пред ла же обим и 
струк ту ру бу џет ских сред ста ва нео п ход них за те ку ће рас хо де, уз прет ход но 
при ба вље но ми шље ње ми ни стар ства над ле жног за пра во су ђе, с тим да ће 
на ве де ну над ле жност Ви со ког са ве та суд ства до 1. ја ну а ра 2011. го ди не вр-
ши ти ми ни стар ство над ле жно за пра во су ђе (члан 95.).

По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је оце нио да се оспо ре ном од ред бом 
чла на 100. став 1. За ко на не до во ди у пи та ње не за ви сност Ви со ког са ве та 
суд ства, ни ти функ ци о нал на и пер со нал на не за ви сност су до ва, већ се, са-
гла сно Уста ву, обез бе ђу је функ ци о ни са ње суд ске вла сти у окви ру Уста вом 
утвр ђе не по де ле др жав не вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји и од но са на ко ји ма 
се за сни ва. С об зи ром на то да се, са гла сно Уста ву, од нос три гра не др жав-
не вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји за сни ва на рав но те жи и ме ђу соб ној кон-
тро ли (члан 4. став 3.) и да се сред ства за рад су до ва обез бе ђу ју у бу џе ту 
Ре пу бли ке Ср би је, те да из вр шна власт, пре ко над ле жног ми ни стар ства, 
из ме ђу оста лог, пра ти рад су до ва и обез бе ђу је усло ве за њи хов рад, Устав-
ни суд је оце нио да се пи та ње на чи на утвр ђи ва ња бро ја су ди ја по треб ног 



250 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

за функ ци о ни са ње пра во суд ног си сте ма оспо ре ном од ред бом За ко на уре-
ђу је у окви ру Уста вом утвр ђе них од но са уну тар си сте ма др жав не вла сти, 
на на чин ко јим се обез бе ђу је оства ри ва ње Уста вом утвр ђе ног си сте ма по-
де ле вла сти и за јем че них пра ва гра ђа на. Ка ко др жа ва Ср би ја као це ли на 
мо ра да обез бе ди да суд ски си стем бу де ефи ка сан и де ло тво ран, пи та ње 
бро ја су ди ја мо ра би ти из раз ре ал них по тре ба ко је за јед нич ки про це њу ју и 
са гле да ва ју Ви со ки са вет суд ства и ми ни стар ство над ле жно за пра во су ђе. 
Сто га се, по оце ни Устав ног су да, оспо ре ном од ред бом чла на 100. став 1. 
За ко на не до во ди у пи та ње Уста вом утвр ђе на не за ви сност Ви со ког са ве та 
суд ства, на шта се ини ци ја ти вом ука зу је, већ се ра ди о за кон ски уре ђе ној 
над ле жно сти ми ни стра прав де у обла сти пра во суд не упра ве, ко ја об у хва-
та, по ред оста лог, и ста ра ње о пер со нал ним, про стор ним и дру гим усло-
ви ма за рад су до ва. Да кле, ра ди се о при ба вља њу ми шље ња, и ми мо во ље 
Ви со ког са ве та суд ства се од лу ка о бро ју су ди ја и су ди ја по рот ни ка не мо-
же до не ти.

VI

Устав ни суд сма тра нео сно ва ним и на во де ини ци ја то ра пре ма ко ји-
ма су оспо ре не од ред бе чла на 100. ст. 2. и 3. За ко на, ко ји ма је про пи са-
но да ће се из бор су ди ја, у скла ду са овим за ко ном, из вр ши ти нај ка сни је 
до 1. де цем бра 2009. го ди не, из у зев су ди ја Вр хов ног ка са ци о ног су да ко ји 
ће би ти иза бра ни у ро ку од 90 да на од да на кон сти ту и са ња Ви со ког са ве-
та суд ства, као и да су ди је иза бра не у скла ду са овим за ко ном сту па ју на 
функ ци ју 1. ја ну а ра 2010. го ди не, не са гла сне од ред ба ма чла на 150. Уста ва, 
пре ма ко ји ма су ди ја има пра во да вр ши су диј ску функ ци ју у су ду за ко ји 
је иза бран и да са мо из у зет но мо же без сво је са гла сно сти би ти трај но пре-
ме штен или упу ћен у дру ги суд, у скла ду са за ко ном. По ла зе ћи од то га да 
су оспо ре не од ред бе чла на 100. ст. 2. и 3. За ко на пре ла зног и спро вед бе ног 
ка рак те ра и да утвр ђу ју ро ко ве за из бор су ди ја и по че так њи хо вог сту па-
ња на функ ци ју, са гла сно на ве де ним од ред ба ма Уста ва и Устав ног за ко на 
за спро во ђе ње Уста ва, Устав ни суд је оце нио да се на ве де ним за кон ским 
од ред ба ма не про пи су је на лог за од ре ђе но по на ша ње, па ни за при ја вљи-
ва ње на кон курс за из бор су ди ја, на шта се ини ци ја ти ва ма ука зу је, те да 
сто га на во ди ини ци ја то ра ни су у ло гич кој и прав ној ве зи са од ред ба ма 
чла на 150. Уста ва о не пре ме сти во сти су ди је.

VII

Из на ве де них раз ло га, Устав ни суд је оце нио да оспо ре не од ред бе 
чла на 99. став 1, чла на 100. и чла на 101. став 1. За ко на о су ди ја ма ни су 
не са гла сне Уста ву, као ни Уни вер зал ној де кла ра ци ји Ује ди ње них на ци ја о 
људ ским пра ви ма, Ме ђу на род ном пак ту о гра ђан ским и по ли тич ким пра-
ви ма и Европ ској кон вен ци ји за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло-
бо да, па, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду, ни је 
при хва тио ини ци ја ти ву.
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Ка ко је до нео ко нач ну од лу ку, Суд је, са гла сно од ред би чла на 56. став 
3. За ко на о Устав ном су ду, од ба цио зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди-
нач них ака та или рад њи до не тих, од но сно пред у зе тих на осно ву оспо ре-
них од ре да ба За ко на.

Устав ни суд је, на осно ву све га из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач. 3. 
и 5) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци.

На осно ву од ред бе чла на 49. став 2. За ко на о Устав ном су ду, Суд је од-
лу чио да се ово Ре ше ње, због ши рег зна ча ја за за шти ту устав но сти и за ко-
ни то сти, об ја ви у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУз-43/2009 од 9. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 65/09)

ИЗ ДВО ЈЕ НО МИ ШЉЕ ЊЕ
др Оли ве ре Ву чић, су ди је Устав ног су да
у од но су на Ре ше ње Устав ног су да број IУз-43/2009 
од 9. ју ла 2009. го ди не

Бу ду ћи да сам уче ству ју ћи у рас пра ви, ко ја је во ђе на по во дом ини ци-
ја ти ва за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 99. став 1, чла на 100. и чла на 
101. став 1. За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08), из ра-
зи ла сво је не сла га ње са ре ше њем ко је је би ло пред ло же но од стра не су ди је 
из ве сти о ца др Ма ри је Дра шкић, и са гла сно то ме се из ја сни ла про тив од-
лу ке ко ја је, на сед ни ци Устав ног су да одр жа ној 9. ју ла 2009. го ди не, до не-
та у пред ме ту IУ-43/09 од стра не оста лих су ди ја Устав ног су да, сло бод на 
сам да у окви ру свог из дво је ног ми шље ња (са гла сно чла ну 61. По слов ни ка 
о ра ду Устав ног су да), из ло жим ар гу мен те ко је на ла зим ва ља ним за до но-
ше ње од лу ке су прот не оној за ко ју се Суд опре де лио.

Оце њу ју ћи устав ност оспо ре них од ре да ба чла на 99. став 1, чла на 100. 
став 4. и чла на 101. став 1. За ко на о су ди ја ма, ко ји ма је про пи са но да су ди-
је иза бра не на осно ву за ко на до не тих на осно ву прет ход но ва же ћег Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не на ста вља ју функ ци ју у су до ви ма за ко је 
су иза бра не до да на сту па ња на функ ци ју су ди ја иза бра них у скла ду са 
овим за ко ном (члан 99. став 1.), да се пр вим из бо ром су ди је сма тра из бор 
на ду жност су ди је у скла ду са ра ни је ва же ћим за ко ни ма (члан 100. став 
4.) и да су ди ја ма ко ји ни су иза бра ни у скла ду са овим за ко ном ду жност 
пре ста је да ном сту па ња на функ ци ју су ди ја иза бра них у скла ду са овим 
за ко ном (члан 101. став 1.), сма трам да Устав ни суд мо ра има ти у ви ду не-
ко ли ко чи ње ни ца.

Пр ва ме ђу њи ма је да је Устав од 2006. го ди не до нет на на чин про-
пи сан прет ход но ва же ћим Уста вом, до не тим 1990. го ди не, те је, са гла сно 
ста ву устав но прав не на у ке, у про це ду рал ном сми слу про из и шао из прет-
ход ног Уста ва, чи ме је у пот пу но сти по што ван, а не пре ки нут устав ни 
кон ти ну и тет. Ка ко је ово пи та ње од из у зет ног, а мо жда и пре суд ног зна-
ча ја за устав но прав но пи та ње ко је је по ста вље но пред Устав ни суд, за др-
жа ћу се на из ла га њу ар гу мен та ци је ко ја ће, уз оста ле ар гу мен те ко ји ће 
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би ти из не ти, осве тли ти раз ло ге не сла га ња са од лу ком ко ју је у овој устав-
но прав ној ства ри Устав ни суд до нео.

У те о ри ји устав ног пра ва по зна то је да се пре кид устав ног кон ти ну и те-
та ис ка зу је кон сти ту и са њем уста во твор не скуп шти не ко ја са свим сло бод-
но, ни чим огра ни че на у сми слу опре де ље ња у по гле ду из бо ра уста во твор не 
про це ду ре, до но си но ви устав и та ко озва ни ча ва устав ни дис кон ти ну и-
тет ко јим се оства ру ју у те о ри ји и прак си по зна те по сле ди це. Уста во твор-
на скуп шти на је сте, да кле, пот пу но сло бод но те ло ко ја ни чим спу та на, па 
та ко ни пра ви ли ма ре ви зи је ко ја са др жи до та да ва же ћи устав, би ра на-
чин на ко ји ће из вр ши ти сво ју уста во твор ну функ ци ју и до не ти устав ко-
ји озна ча ва но ву ета пу у раз во ју устав но сти да те зе мље. Овај „фор мал ни“ 
устав ни дис кон ти ну и тет у су шти ни тре ба да озна чи и су штин ски дис кон-
ти ну и тет, услов но ре че но дис кон ти ну и тет у „ма те ри јал ном“ сми слу, јер се 
њи ме озна ча ва ко ре ни та из ме на до та да шњих устав них ре ше ња, од но сно 
јед на све о бу хват на устав на ре фор ма – ра ди кал на из ме на устав них ре ше-
ња ко ја су до до но ше ња тог но вог уста ва би ла на сна зи. При род но је да су 
у зе мља ма раз ви је не де мо крат ске устав но сти ова ква по сту па ња и при ли ке 
ко је их иза зи ва ју из у зет но рет ке и да се ва же ћи уста ви, по пра ви лу, фи-
ли гран ским ра дом уста во тво ра ца тих зе ма ља пре пра вља ју и по пра вља-
ју ка ко би се на кон про те ка од ре ђе ног вре ме на ускла ди ли са про ме на ма у 
дру штве ним од но си ма ко је су не ми нов не. За то се ти и та кви но ви уста ви 
ја вља ју као устав ни тек сто ви са мо де ли мич но из ме ње них ре ше ња, где ве-
ћи на устав них од ре да ба оста је прак тич но не из ме ње на, док се онај дру ги, 
знат но ма њи, део устав них од ре да ба упо до бља ва про ме ње ним при ли ка-
ма због ко јих се и из на ла зе но ва ре ше ња. Та ко мо дер ни уста ви ну жно све 
ви ше ли че јед ни на дру ге, јер ус по ста вља ју и шти те исти си стем вред но-
сти, ко ји је оства рен као сво је вр стан стан да рд устав ног уре ђе ња. На и ме, 
устав ни тек сто ви сле де суд би ну раз во ја са вре ме них дру штве них од но са и 
та ко, бу ду ћи да се ти од но си раз ви ја ју са гла сно све ви ше ујед на че ном си-
сте му вред но сти ко ји де ле гра ђан ска дру штва у раз ви је ним др жа ва ма и у 
ко ме се, услов но ре че но, обра зу је „оп ште при хва ће но до бро“ де мо крат ског 
устав ног уре ђе ња, са чи ње но од од ре ђе них на че ла и ин сти ту ци ја без ко јих 
се са вре ме на др жа ва не мо же сма тра ти прав ном и де мо крат ски уре ђе ном 
за мљом, а ко је сле де и при хва та ју све др жа ве ко је те же да бу ду део де мо-
крат ски уре ђе ног све та, са вре ме ни уста ви у ве ли ком де лу ме ђу соб но и не 
раз ли ку ју, јер ну жно по ла зе од истих те мељ них вред но сти.

У бли ској исто ри ји устав но сти Ср би је та кав за хват учи њен је до но-
ше њем Уста ва 1990. го ди не, ка да је пре ки ну то раз до бље со ци ја ли стич ке 
устав но сти у ко ме је, из ме ђу оста лог, што је со ци ја ли стич ко дру штве но 
уре ђе ње под ра зу ме ва ло, вла да ло и на че ло де мо крат ског је дин ства вла сти 
оли че но у скуп штин ском си сте му. Овај си стем под ра зу ме вао је је дин ство 
вла сти „у ко рист“ скуп шти не, што је зна чи ло да је пред став нич ко те ло 
ор ган ко ји об је ди ња ва вр ше ње за ко но дав не, из вр шне па, пу тем по себ ног 
си сте ма ор га ни за ци о них и функ ци о нал них ве за, и суд ске вла сти. Та ко 
су су ди је би ле би ра не од стра не скуп шти не на пе ри од од осам го ди на уз 
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мо гућ ност по нов ног из бо ра. Ако се све му ре че ном до да и чи ње ни ца да 
је по ред струч ног је дан од кри те ри ју ма за из бор су ди ја би ла и „мо рал-
но-по ли тич ка по доб ност“ кан ди да та за вр ше ње су диј ске про фе си је, што 
се не рет ко из јед на ча ва ло са члан ством у та да до ми нант ној „дру штве но-
по ли тич кој ор га ни за ци ји“ Са ве зу ко му ни ста, до би ја се пот пу ни ја сли ка 
о суд ској функ ци ји вла сти и на чи ну из бо ра су ди ја у устав ном ре жи му Ре-
пу бли ке Ср би је до устав не ре фор ме из вр ше не 1990. го ди не. И по ред све га 
ре че ног, ни за овај пе ри од устав но сти не мо же се твр ди ти, по го то во не 
оп штим за кључ ком, да су та да би ра не су ди је би ле не до вољ но струч не или 
ма ње до стој не за вр ше ње сво је про фе си је. Те го ди не, ка ко је већ ре че но, 
до нет је Устав ко јим је Ре пу бли ка Ср би ја ис ко ра чи ла из до та да шње со-
ци ја ли стич ке устав но сти и као део спро ве де не устав не ре фор ме чла ном 
101. ста вом 1. уве ла и уре ди ла на че ло стал но сти су диј ске функ ци је. Крат-
ка фор му ла ци ја та да шњег Уста ва „Су диј ска функ ци ја је стал на“ на шла је, 
не из ме ње на, сво је ме сто у ва же ћем Уста ву од 2006. го ди не, у чла ну 146. 
став 1. Ти ме је пи сац Ми тров дан ског уста ва са мо пре у зео те ко ви ну сво-
га прет ход ни ка, на ста вља ју ћи да јој пру жа га ран ти је са гла сно стан дар ди-
ма обез бе ђе ња не за ви сно сти суд ске вла сти ко је су по зна те и при зна те у 
уста ви ма др жа ва ко је се за сни ва ју на вла да ви ни пра ва. Јед ном осво је не 
и сво јим ре ше њи ма усво је не де мо крат ске те ко ви не му дри уста во тво рац 
се ни ка да не ће од ри ца ти, по го то во не тво рац Ми тров дан ског уста ва ко ји 
је до нет, из ме ђу оста лог, и из раз ло га да Ср би ја под њим и уз по моћ ње-
го вих ре ше ња по ста не део Европ ске уни је, да се и на тај на чин ин те гри ше 
у ор га ни зо ва ни прав ни, еко ном ски, обра зов ни, кул тур ни и сва ки дру ги 
вид европ ског за јед ни штва. Ап со лут но је су прот но овим те жња ма Ср би-
је, ко је су ја сно ста вље не на зна ње не са мо гра ђа ни ма Ср би је већ и дру гим 
зе мља ма у Евро пи и ван ње, ко ји ма Ср би ја сва ким по те зом ко ји по вла чи 
као др жа ва же ли да до ка же сво ју при вр же ност европ ским вред но сти ма, 
од сту па ње од са мих те ме ља тих вред но сти, што би од сту па ње од на че ла 
стал но сти без ика кве сум ње и би ло. Не за ви сност су диј ске функ ци је за-
сно ва на, из ме ђу оста лог, и на ње ној стал но сти, је сте је дан од основ них 
ква ли те та ко јим се на ша зе мља пре по ру чу је као де мо крат ска др жа ва за-
сно ва на на вла да ви ни пра ва.

Због све га ре че ног, по мо ме су ду, ни је та чан за кљу чак ко ји је из нет 
у обра зло же њу од лу ке – ре ше ња Су да да је уста во тво рац, уре ђу ју ћи пи-
та ње тра ја ња су диј ског ман да та, „од сту пио од оп ште при хва ће ног на че-
ла стал но сти су диј ске функ ци је“. Про ме не у ор га ни за ци о ној струк ту ри 
суд ске вла сти ко је се од но се на осни ва ње Вр хов ног ка са ци о ног су да, као 
нај ви шег су да у Ре пу бли ци (члан 143. став 4.), за тим за ко ном уре ђе но 
фор ми ра ње су до ва ко ји у прет ход ном устав ном ре жи му ни су по сто ја ли 
(Апе ла ци о ни, Управ ни, пре кр шај ни, Ви ши пре кр шај ни), као и на про ме-
ну на зи ва и де ли мич ну про ме ну над ле жно сти по сто је ћих су до ва, ни су и 
не мо гу би ти раз лог због ко га би се мо рао из вр ши ти јед но вре ме ни из бор 
свих су ди ја у Ре пу бли ци Ср би ји, и та ко се од ре ћи на че ла стал но сти су диј-
ске функ ци је и пре кр ши ти из ри чи ту устав ну нор му ко јом се ово на че ло 
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га ран ту је. Суд ска власт ко ју вр ше и су до ви про ме ње ног на зи ва и де ли-
мич но из ме ње не над ле жно сти и но во у ве де ни су до ви иста је она власт ко-
ју су и по од ред ба ма прет ход ног Уста ва вр ши ле су ди је иза бра не упра во на 
осно ву сво је струч но сти, спо соб но сти и мо рал не ис прав но сти, што их је 
чи ни ло до стој ним јед не од нај це ње ни јих про фе си ја. А све да нас по сто је ће 
су ди је иза бра не су без огра ни че ња ман да та, „што зна чи да им функ ци ја 
не мо же пре ста ти та ко што не ће би ти по но во иза бра ни у исти суд, јер без 
об зи ра на устав не екви ли бри сти ке, из у зев су до ва ко ји да нас још увек ни-
су осно ва ни, сви оста ли су до ви су ста ри и већ по сто је ћи, не за ви сно од 
то га ка кво име им Устав да је и ка ко ће се ме ња ти на зи ви су до ва у бу дућ-
но сти“ (В. Ра кић-Во ди не лић).

О са мом на че лу стал но сти не ћу го во ри ти овом при ли ком, ма да се, 
због од лу ке ко ју Устав ни суд у овој ства ри до но си, то и не чи ни из ли-
шним. У до ма ћој на у ци, да по ме нем са мо ма ли део ње них по сле ни ка, од 
Ж. Пе ри ћа, Ђ. Та си ћа, И. Кр бе ка, и не бро је них име на стра них ис так ну-
тих на уч ни ка, ово на че ло сма тра се осно вом са мо стал ног и не за ви сног 
суд ства, а та кво суд ство, ка ко ве ли К. Фри дрих, је сте срж устав не др жа-
ве. Стал ност је од бра на су диј ске не за ви сно сти, јер јед ном иза бра ни су ди ја 
оба вља сво ју функ ци ју стал но, не под ле жу ћи по нов ним пе ри о дич ним из-
бо ри ма, а уко ли ко то не чи ни са по треб ним зна њем и уз пу ну са ве сност, 
под ле же раз ре ше њу (члан 148. став 1. Уста ва). Стал ност су диј ске функ-
ци је „зна чи и учи ни ти су диј ску функ ци ју иму ном од устав них про ме на, 
нај че шће иза зва них по ли тич ким раз ло зи ма... те оп шти из бор свих су ди ја 
у Ср би ји, са мо због до но ше ња но вог Уста ва, устав но прав но ни је мо гућ. 
Про ме на уста ва ни је, јед но став но, ар гу мент ко ји би га прав дао“ (Р. Мар-
ко вић). Ка ко је но вим Уста вом пред ви ђен ди фе рен ци ран на чин из бо ра 
су ди ја, за ви сно од то га да ли се су ди ја би ра пр ви пут за вре мен ски од-
ре ђе но тра ја ње су диј ске функ ци је (члан 147. став 1. и 2.) или, на кон што 
је већ био пр ви пут иза бран на тро го ди шњи ман дат, за трај но оба вља ње 
су диј ске функ ци је, од ред ба За ко на о су ди ја ма ко јом се пред ви ђа из бор су-
ди ја свих су до ва, као да пре ово га За ко на ни је би ло ни су до ва ни су ди ја, 
„до слов но при ме ње на зна чи ла би да ни ко не мо же би ти иза бран за су ди ју 
трај но, по што она под ра зу ме ва да ће се свој ство су ди је сте ћи тек ње го вом 
при ме ном. И по што је упао у ло гич ку клоп ку, пред ла гач за ко на је при бе-
гао прав но нео др жи вом ре ше њу ре кав ши да се: „пр вим из бо ром су ди је 
сма тра из бор су ди је у скла ду са ра ни је ва же ћим за ко ном“ (Р. Мар ко вић). 
Ка ко је мо гу ће су ди је са ви ше го ди шњим, па и ви ше де це ниј ским су диј-
ским ста жом, јед ном нор мом сум њи ве ва ља но сти пре о бра зи ти у „су ди је 
по чет ни ке“, су ди је ко је се би ра ју пр ви пут на сво је вр сни проб ни ман дат, 
јед ну ва ри јан ту проб но га ра да, ка да ће се на кон ис те ка вре ме на, ко је је за 
ту „про бу“ пред ви ђе но, од лу чи ти од стра не еми нент но струч ног те ла Ви-
со ког са ве та суд ства, да ли је мла ди су ди ја по чет ник за до во љио и да ли, на 
осно ву та кве оце не, мо же трај но да се ба ви сво јом су диј ском про фе си јом? 
Да ли то тре ба раз у ме ти та ко да је но ви уста во тво рац сма трао да је сва ка 
но ва власт вла сна да са ма ода бе ре су ди је це не ћи да ли су оне спо соб не за 
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вр ше ње су диј ског по сла, као да сва ка власт рас по ла же соп стве ним, сво јој 
вла сти упо до бље ним кри те ри ју ми ма, као да ти кри те ри ју ми ни су оп ште-
по зна ти и оп ште при зна ти усло ви за вр ше ње су диј ске функ ци је – зна ње, 
струч ност, са вест и до стој ност? Та ко се су ди је ко је су иза бра не у вре ме 
ва же ња Уста ва од 1990. и са гла сно у ње му ујем че ног на че ла стал но сти 
су диј ске функ ци је, јед ним по те зом пе ра но вог за ко но дав ца (на гла ша ва мо 
– не уста во твор ца), пре о бра жа ва ју, ре тро ак тив но, у су ди ју без ис ку ства, 
од ко га се оче ку је да се до ка же, те му је ман дат вре мен ски огра ни чен и 
ко ји под ле же по нов ном из бо ру и чи је се сте че но пра во не ги ра. Јер, ако 
се „озбиљ но схва ти прин цип вла да ви не пра ва ко ји по чи ва, ме ђу оста лим 
и на за шти ти сте че них пра ва“ (В. Ра кић-Во ди не лић), овом се нор мом за-
ко на овај прин цип озбиљ но на ру ша ва, а са ма нор ма је не са гла сна Уста ву, 
јер је Ре пу бли ка Ср би ја „др жа ва срп ског на ро да и свих гра ђа на ко ји у њој 
жи ве, за сно ва на на вла да ви ни пра ва и со ци јал ној прав ди...“ (члан 1.).

Не тач на је, по мо ме су ду, и тврд ња са др жа на у обра зло же њу ре ше ња 
да је уста во тво рац „ко ри сте ћи сво је овла шће ње да, ува жа ва ју ћи по тре бу 
дру га чи јег уре ђе ња си сте ма др жав не вла сти, пред ви ди оба ве зу из бо ра но-
си ла ца функ ци ја у свим ор га ни ма др жав не вла сти, укљу чу ју ћи и суд ску“, 
и дао „устав ни на лог“ да се Устав ним за ко ном за спро во ђе ње Уста ва Ре-
пу бли ке Ср би је спро ве де јед но вре ме ни из бор свих су ди ја, или оп шти ре-
и збор (члан 6. став 1. и члан 7. Устав ног за ко на). Пр во, из бор но си ла ца 
за ко но дав не и из вр шне функ ци је вла сти вр ши се по пре вас ход но по ли-
тич ким кри те ри ју ми ма, те про ме на уста ва ло гич но иза зи ва и из бор но си-
ла ца ових функ ци ја вла сти. Пот пу но дру га чи је сто је ства ри са но си о ци ма 
су диј ске функ ци је. У пи та њу је струч на де лат ност, ко ја се по ве ра ва ви со-
ко ква ли фи ко ва ним прав ни ци ма, ко ји осим за вр ше ног прав ног фа кул те та 
има ју по ло жен и су диј ски ис пит, на кон че га мо гу би ти на уста вом пред-
ви ђе ни на чин иза бра ни за вр ше ње су диј ске функ ци је, а све то, јер су, ка ко 
ве ли Г. Рад брух, „нај бо љи упра во до вољ но до бри за су ди је“. Сто га су ди је 
не под ле жу из бо ри ма уко ли ко се ме ња устав јед не зе мље у сми слу но вог 
за ко ни ка јед не но ве вла сти ко ја је од не ла по ли тич ку по бе ду и ти ме се ле-
ги ти ми са ла као но ви уста во тво рац, јер они су де са гла сно ва же ћем уста ву 
и са њим ускла ђе ним за ко ни ма у сми слу прав не при ро де уста ва, а не са-
гла сно ва же ћем но во у спо ста вље ном по ли тич ком до го во ру ко ји се озва-
ни ча ва но во до не тим уста вом, и чи ји „про из вод“ је су но ви по сла ни ци у 
пред став нич ком те лу и но ви вр ши о ци из вр шне функ ци је вла сти, а чи ји 
„про из вод“ су ди је ни ка ко не сме ју би ти. Дру го, по ме ну тог „устав ног на-
ло га“ не ма, ни ти га мо же би ти у уста ву ко јим се ја сно и не дво сми сле но 
га ран ту је на че ло стал но сти су диј ске функ ци је. А Устав ни за кон за спро-
во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, с об зи ром на то да је у пи та њу акт спро-
вед бе не при ро де, ни је вла стан да ме ња Устав, од но сно он мо ра би ти у са-
гла сно сти са Уста вом.

Ов де сма тра мо по треб ним да се за др жи мо на Устав ном за ко ну за спро-
во ђе ње Уста ва, јер се у обра зло же њу ар гу мен та ци ја ве зу је до брим де лом 
за ње го ву уло гу и зна чај у овој устав но прав ној ства ри. Овим се за ко ном, 
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ко ји до и ста ни је оби чан, већ „устав ни“ за кон, уре ђу ју пи та ња уво ђе ња но-
во до не тог Уста ва у жи вот. Реч је о прав но тех нич ком за ко ну ко ји је акт 
ни же прав не сна ге од уста ва и ко ји се до но си на кон до но ше ња уста ва и 
по по ступ ку ма ње сло же ном од уста во твор ног. Сто га се под ра зу ме ва 
да се њи ме не мо гу ме ња ти ре ше ња са др жа на у уста ву, по го то во не она 
ме ђу њи ма ко ја се, са гла сно од ред ба ма о ре ви зи ји уста ва, мо гу ме ња ти са-
мо оба ве зним уста во твор ним ре фе рен ду мом. Ако је овај Устав ни за кон 
уре дио пи та ње из бо ра су ди ја ко је је део устав не ма те ри је о уре ђе њу вла-
сти и то не са гла сно на чи ну на ко ји је то учи ње но у Уста ву, он да се мо ра 
оце ни ти ње го ва устав ност. Чи ње ни ца да се у чла ну 167. Уста ва, ко јим је 
уре ђе но пи та ње над ле жно сти Устав ног су да, не по ми ње устав ни за кон као 
акт о чи јој са гла сно сти са Уста вом од лу чу је Устав ни суд, по мо ме раз у ме-
ва њу ства ри, ни је пре пре ка да Устав ни суд то и учи ни. Ово, из ме ђу оста-
лих раз ло га, и за то што је ова ква над ле жност устав них су до ва по зна та и 
мо гу ћа, што има мно го осно ва них раз ло га да се она и вр ши, за тим што зе-
мља нај ра зви је ни јег устав но суд ског де ла ња – Не мач ка, по зна је ова кву мо-
гућ ност, али нај ви ше и су штин ски из раз ло га што то про из ла зи из са мог 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, из чла на 166. ко јим је уре ђе на устав на при ро да 
Устав но га су да. Устав ни суд је „са мо ста лан и не за ви сан др жав ни ор ган ко-
ји шти ти устав ност и за ко ни тост и људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де“. 
Устав ни суд је, да кле, ор ган ко ме је Уста вом по ве ре на ми си ја чу ва ра уста-
ва од свих кр ше ња од ре да ба ко је су у ње му са др жа не и од би ло ко га учи-
ње них огре ше ња о си стем те мељ них вред но сти ко ји нај ви ши за кон зе мље 
га ран ту је. Упра во у то ме и је сте та „те шка и осе тљи ва ства ра лач ка ми си ја 
устав ног суд ства... и...су шти на ње го вог уз ви ше ног и еле гант ног про су ђи-
ва ња и пре су ђи ва ња“ (З. То мић). Ако је устав ни суд вла стан да ка си ра за-
ко не ко је до но си На род на скуп шти на, и да се та ко „су прот ста вља“ на род-
ној во љи, не ви дим за што не би био вла стан да се су прот ста ви тој ис тој 
на род ној во љи ма те ри ја ли зо ва ној у ова квом устав ном за ко ну, са мо због 
то га што се она са да из ра жа ва у „устав ном“ а не у „обич ном“ за ко ну, и јер 
је по др шка то ме за ко ну дво тре ћин ска по сла нич ка са гла сност. Зна чи ли 
то да сна жне пар тиј ске ко а ли ци је увек мо гу за ме ни ти јав но мње ње, ре фе-
рен дум ске ве ћи не, са ме гра ђа не, па зна чи и ле гал не уста во твор не про це-
ду ре? Зна чи ли то да ће Устав ни суд до пу сти ти да се устав кр ши од стра-
не по ја ча не скуп штин ске ве ћи не иако зна да је тај Устав до нет од стра не 
са мих гра ђа на и то нај стро жом тра же ном ве ћи ном – ве ћи ном упи са них 
у би рач ке спи ско ве? У том сми слу је овај Устав ни за кон акт ма ње прав не 
сна ге ко ји мо ра би ти у скла ду са Уста вом и ко ји, уко ли ко то ни је, а по мо-
ме уве ре њу ни је, под ле же оце ни устав но сти од стра не Устав ног су да, ко ји 
је, по сло ву Уста ва, ду жан да „шти ти устав ност и за ко ни тост“. Ако је устав 
ме ри ло по ко ме се рав на устав ни суд, да са да оста ви мо по стра ни оне ко-
ји сма тра ју да је и сам устав, као и за кон, де ло љу ди и да сто га ни је увек 
са вр шен, јер се мо же, ка ко је пи сао чу ве ни су ди ја Са ве зног устав ног су да 
Не мач ке, Ханс Руп (Hans G. Rupp), огре ши ти о прин ци пе нат по зи тив ног 
пра ва, о кри те ри јум прав де на при мер, он да том ме ри лу под ле же устав-
ни за кон, по го то во што је у пи та њу, ка ко смо ис та кли, јед но „тех нич ко“ 
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пра ви ло ко јим се са мо про пи су је на чин на ко ји се ма те ри јал но-прав не од-
ред бе уста ва уво де у жи вот.

Не ма ви ше су ве ре них уста во тво ра ца, као што је из ме њен и по јам 
и на чин на ко ји се раз у ме су ве ре ност са мих др жа ва. Из над на ци о нал них 
уста во тво ра ца је сте си стем вред но сти ко ји де ле све са вре ме не прав не и 
де мо крат ске др жа ве и све оне дру ге ко је су на пу ту да то по ста ну. Из над 
уста во твор ца су не по ре ци ве вред но сти ве за не за људ ско до сто јан ство, сло-
бо ду, де мо кра ти ју, вла да ви ну пра ва, јед на кост, од ко јих сва ки на ци о нал ни 
уста во тво рац мо ра по ћи и ко је мо ра угра ди ти у устав ко ји до но си. Не ма 
ви ше су ве ре них устав них су до ва, јер је из над њих европ ски стан дард и ор-
ган ко ји тај стан дард шти ти. Би ло да су ти стан дар ди ко ји ма су за шти ће не 
те те мељ не вред но сти да ти у прав но о ба ве зу ју ћој фор ми, би ло да су са др жа-
ни у пре по ру ка ма ко је прав но не оба ве зу ју, они је су то истин ско ме ри ло са 
ко јим „ра чу на“ сва ки уста во тво рац и сва ки устав ни суд да нас. Мо же ли се 
Устав ним за ко ном за спро во ђе ње Уста ва пре кр ши ти то ме ри ло ко је пред-
ста вља стан дард уста во твор ног и устав но суд ског по сту па ња? По мо ме су ду, 
ни ти мо же ни ти сме. Уоста лом, ка ко прав да ти оце ну Ве не ци јан ске ко ми си-
је Уста ва до не тог 2006. или ка ко раз у ме ти оце ну тог истог те ла кри те ри ју ма 
утвр ђе них за оп шти из бор, ре и збор свих су ди ја у Ре пу бли ци Ср би ји?

На кра ју, же лим да ис так нем и јед ну чи ње ни цу у све тло сти чи јег по-
сто ја ња сма трам да тре ба да де лу је сва ки ор ган ко ји пре су ђу је, опре де љу је 
се и од лу чу је, би ло да је ре дов ни суд, устав ни суд, или, нај ши ре, ор ган ко-
ме је да то пра во или мо гућ ност да до но си од лу ке од дру штве ног зна ча ја. 
Та чи ње ни ца од но си се на став на у ке о пи та њу о ко ме се од лу ка до но си. У 
про те клим ме се ци ма о овом устав но прав ном пи та њу из ја сни ли су се мно-
ги по сле ни ци на у ке, прав ни те о ре ти ча ри, устав ни прав ни ци и ис так ну ти 
про фе со ри управ ног пра ва, за тим, гра ђан ско про це сног и суд ско ор га ни за-
ци о ног пра ва. Ме ђу њи ма су при ста ли це или при пад ни ци кла сич не прав не 
шко ле, али и мла де сна ге шко ло ва не на елит ним европ ским уни вер зи те ти-
ма, у њи хо вим ра до ви ма сре ћу се до бра прав на тра ди ци ја и са вре ме ни, че-
сто и са свим но ви по глед на пи та ња ко ји ма се ба ве. И сви ти ви со ко уче ни 
прав ни ци, по зва ни, у су штин ском сми слу те ре чи, да из не су свој став, сло-
жи ли су се у сва ком сег мен ту сво га од го во ра на ов де по ста вље но пи та ње. 
Тек је јед но ми шље ње пре зен то ва но у јав но сти, а по те кло из на уч них кру го-
ва, би ло су прот ста вље но го ре на ве де ним. И иако ве ћи на у суп стан ци јал ном 
сми слу не мо ра увек зна чи ти и опре де ље ње за пра ву, ис прав ну стра ну ства-
ри ко ја је у пи та њу, али јој се при кла ња мо из раз ло га омо гу ћа ва ња функ ци-
о ни са ња жи во та у за јед ни ци, ов де су се, ка ко ја ви дим ства ри, на ис тој стра-
ни на шла оба до бра. Јер, суд сва ки, па и устав ни, у ме ри у ко јој је суд мо ра 
би ти не за ви сан, кад рас пра вља и ка да од лу чу је, али та не за ви сност ни ка да 
не мо же би ти усме ре на пре ма на у ци. По себ но је то оче вид но код устав ног 
су да. Док се твор цем устав но суд ске функ ци је сма тра пред сед ник Вр хов ног 
су да САД, Џ. Мар шал, да кле, је дан су ди ја ко ји је „прав но ло гич ком оштри-
ном ко ја је до да нас за др жа ла чар све жи не“ (И. Кр бек) ус по ста вио де лат ност 
„устав ног су до ва ња“, устав но суд ство као др жав ну функ ци ју, устав ни суд је 
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на стао из на у ке, из иде је и пе ра чу ве ног аустриј ског те о ре ти ча ра Х. Кел зе на. 
Са мо сво је по сто ја ње устав но суд ство ду гу је стру ци и на у ци, прак си и те о-
ри ји. На да ље, у устав ном су ду су су ди је ко је су свој ста тус „углед ног прав-
ни ка“ сте кле у нај ра зно род ни јој прав нич кој прак си, али и у прав ној на у ци. 
Ако не за ви сност су до ва, ка ко ве ли Рад брух, „ни је ни шта дру го не го сло бо-
да на у ке пре не та на прак тич ну прав ну на у ку“, он да се та при род на, ло гич на, 
не са мо по треб на већ ну жна ве за из ме ђу на у ке и устав ног и сва ког дру гог 
су до ва ња мо ра увек има ти у ви ду. Ако до да мо да у овој прав ној ства ри на-
у ка и ње на реч ни су би ле про тив не ста ву сто ти на су ди ја оку пље них у свом 
стру ков ном удру же њу – „Дру штву су ди ја Ср би је“, као и за јед нич ки из ра же-
ном ста ву на у ке и стру ке у за кључ ци ма еми нент не и ме ђу на род но при зна те 
Ко па о нич ке шко ле при род ног пра ва, оства ре ни сте пен са гла сно сти је сте та 
све тлост ко ју сам по ме ну ла као ну жни ми ље са гле да ва ња ако не прав ца ре-
ша ва ња овог устав но прав ног пи та ња, а оно бар ука зи ва ња на ње го ву сло-
же ност. Ово по след ње сам сло бод на да из не сем, јер се Устав ни суд у овој 
ства ри опре де лио за сте пен сво га деј ства ко ји се за вр ша ва на „не при хва та њу 
ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти...“, оце нив-
ши та ко да не ма осно ва за по кре та ње по ступ ка по во дом под не те ини ци ја ти-
ве (члан 53. став 1. За ко на о Устав ном су ду). Ме ни се, ов де на ме ће пи та ње: 
Ни је ли све на пред из ре че но у ве зи са пи та њем ко је је пред на ма, та ма сов-
на за пи та ност на у ке и стру ке над овим прав ним ре ше њи ма, ко јом је јав ност 
би ла пре пла вље на, бар од та кве ва жно сти да је мо гла, а по ме ни и не из о-
став но тре ба ла, да иза зо ве на ше опре де ље ње да се ово пи та ње рас пра ви и 
по сле ис црп не и све о бу хват не рас пра ве, ко ја је, по ме ни та ко ђе, мо ра ла би ти 
јав на, од лу чи? Да ли су прав на ре ше ња ко ја под не те ини ци ја ти ве ста вља ју 
пред овај Суд до и ста та ко прав но пер фект на, та ко очи глед но ме ђу соб но уса-
гла ше на, са прав на, да не по бу ђу ју по тре бу за сту ди о зни јим ба вље њем где 
би се у по кре ну том по ступ ку сва ко од пи та ња из овог се та нор ми по дроб но 
рас пра ви ло и на кон то га о све му од лу чи ло? Ме ни се ства ри та кви ма не чи-
не. На про тив. Ми шље ња сам да се у ве зи са овим устав но прав ним пи та њем 
Устав ни суд на ла зи у си ту а ци ји из у зет ног струч ног иза зо ва, где од ње го ве 
од лу ке за ви си не суд би на јед ног, по ме ни ло шег, за кон ског ре ше ња већ, ви ше 
од то га, суд би на ва же ћег Уста ва са аспек та по што ва ња нај ви шег за ко на јед-
не зе мље, и то у ње го вом де лу ко јим се уре ђу је јед но од нај су шта стве ни јих 
устав них на че ла, на че ло вла да ви не пра ва, ко је се ди рект но на ру ша ва не ги-
ра њем на че ла стал но сти су диј ске функ ци је.

Су ди ја Устав ног су да,
др Оли ве ра Ву чић

По ро дич ни за кон
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 18/05)

– члан 361.

Оспо ре на од ред ба За ко на не ма по врат но деј ство у сми слу чла на 197. 
став 2. Уста ва и не на ру ша ва прав ну си гур ност гра ђа на јер се не од но си 
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на пра ва и прав не од но се ко ји су окон ча ни пре сту па ња на сна гу За ко-
на, већ на оне прав не си ту а ци је ко је су у то ку, од но сно прав не од но се 
ко ји ће тек на ста ти.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ред бе чла на 361. По ро дич ног за ко на („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 18/05).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ред бе 

чла на 361. По ро дич ног за ко на, ко јом је про пи са но да ће се ро ко ви за по-
ди за ње ту жбе пред ви ђе ни овим за ко ном при ме њи ва ти и на све слу ча је ве 
у ко ји ма ро ко ви ни су ис те кли по од ред ба ма овог за ко на. Ини ци ја тор на-
во ди да оспо ре на од ред ба За ко на има по врат но деј ство, јер се њо ме да је 
мо гућ ност под но ше ња ту жбе у по ступ ку оспо ра ва ња очин ства и у си ту-
а ци ја ма ка да су ис те кли ро ко ви про пи са ни за ко ном ко ји је био на сна зи 
до до но ше ња овог за ко на. Ини ци ја тор за кљу чу је да је ова квим про пи си-
ва њем на ру ше на прав на си гур ност гра ђа на, као и устав на за бра на по врат-
ног деј ства за ко на и дру гих оп штих ака та. Та ко ђе, ис ти че да је оспо ре на 
од ред ба По ро дич ног за ко на не са гла сна са од ред бом чла на 197. став 2. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, с об зи ром на то да се у по ступ ку до но ше ња За-
ко на На род на скуп шти на ни је из ја шња ва ла о по сто ја њу оп штег ин те ре са 
за по врат но деј ство би ло ко је од ред бе По ро дич ног за ко на.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио да је основ ним на че-
ли ма Уста ва Ре пу бли ке Ср би је о људ ским и ма њин ским пра ви ма и сло бо-
да ма га ран то ва на не по сред на при ме на за јем че них пра ва, та ко што је од-
ред ба ма чла на 18, по ред оста лог, утвр ђе но да се Уста вом јем че и као та ква 
не по сред но при ме њу ју људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на оп ште при хва-
ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго-
во ри ма и за ко ни ма, а да се за ко ном мо же про пи са ти на чин оства ри ва ња 
ових пра ва са мо ако је то Уста вом из ри чи то пред ви ђе но или ако је то нео-
п ход но за оства ри ва ње по је ди ног пра ва због ње го ве при ро де, при че му за-
кон ни у ком слу ча ју не сме да ути че на су шти ну за јем че ног пра ва (став 2.), 
као и да се од ред бе о људ ским и ма њин ским пра ви ма ту ма че у ко рист 
уна пре ђе ња вред но сти де мо крат ског дру штва са гла сно ва же ћим ме ђу на-
род ним стан дар ди ма људ ских и ма њин ских пра ва, као и прак си ме ђу на-
род них ин сти ту ци ја ко је над зи ру њи хо во спро во ђе ње (став 3.). Од ред бом 
чла на 19. Уста ва про пи са но је да јем ства нео ту ђи вих људ ских и ма њин-
ских пра ва у Уста ву слу же очу ва њу људ ског до сто јан ства и оства ре њу пу-
не сло бо де и јед на ко сти сва ког по је дин ца у пра вед ном, отво ре ном и де-
мо крат ском дру штву, за сно ва ном на на че лу вла да ви не пра ва. Огра ни че ња 
људ ских и ма њин ских пра ва пред ви ђе на су од ред ба ма чла на 20. Уста ва, 
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та ко што је утвр ђе но: да људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом 
мо гу за ко ном би ти огра ни че на ако огра ни че ње до пу шта Устав, у свр хе 
ра ди ко јих га Устав до пу шта, у оби му нео п ход ном да се устав на свр ха 
огра ни че ња за до во љи у де мо крат ском дру штву и без за ди ра ња у су шти ну 
за јем че ног пра ва (став 1.); да се до стиг ну ти ни во људ ских и ма њин ских 
пра ва не мо же сма њи ва ти (став 2.); да су при огра ни ча ва њу људ ских и ма-
њин ских пра ва сви др жав ни ор га ни, а на ро чи то су до ви, ду жни да во де 
ра чу на о су шти ни пра ва ко ја се огра ни ча ва, ва жно сти свр хе огра ни че ња, 
при ро ди и оби му огра ни че ња, од но су огра ни че ња са свр хом огра ни че-
ња и о то ме да ли по сто ји на чин да се свр ха огра ни че ња по стиг не ма њим 
огра ни че њем пра ва (став 3.). Уста вом га ран то ва на људ ска пра ва и сло бо-
де, из ме ђу оста лог, је су: пра во на за кљу че ње бра ка и рав но прав ност су-
пру жни ка, сло бо да од лу чи ва ња о ра ђа њу, пра ва де те та, пра ва ро ди те ља, 
као и пра ва на по себ ну за шти ту по ро ди це, мај ке, са мо хра ног ро ди те ља и 
де те та. Ова пра ва за јем че на су од ред ба ма чл. 62, 64, 65. и 66. Уста ва и уре-
ђу ју се за ко ном. Од ред бом чла на 64. став 2. Уста ва га ран то ва на су, по ред 
оста лог, пра ва сва ког де те та да са зна сво је по ре кло и да очу ва свој иден-
ти тет. За бра на по врат ног деј ства за ко на и дру гих оп штих ака та уре ђе на је 
од ред ба ма чла на 197. Уста ва, та ко што је ста вом 1. утвр ђе но да за ко ни и 
сви дру ги оп шти ак ти не мо гу има ти по врат но деј ство, а ста вом 2. утвр-
ђе но је да, из у зет но, са мо по је ди не од ред бе за ко на мо гу има ти по врат но 
деј ство, ако то на ла же оп шти ин те рес утвр ђен при до но ше њу за ко на.

По ро дич ни за кон до нет је на сед ни ци Пр вог ван ред ног за се да ња На-
род не скуп шти не 17. фе бру а ра 2005. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 18/05), а по чео је да се при ме њу је 1. ју ла 2005. го ди не. Овим за ко ном 
уре ђу ју се: брак и од но си у бра ку, од но си у ван брач ној за јед ни ци, од но си 
де те та и ро ди те ља, усво је ње, хра ни тељ ство, ста ра тељ ство, из др жа ва ње, 
имо вин ски од но си у по ро ди ци, по ступ ци у ве зи са по ро дич ним од но си-
ма и лич но име (члан 1.). По ро дич ни за кон је, да кле, уре дио ва жну област 
дру штве ног жи во та у ко јој су се, на ро чи то на кон ра ти фи ка ци је ви ше ме-
ђу на род них уго во ра, од но си у тој ме ри из ме ни ли да их је би ло по треб-
но уре ди ти на на чин са гла сан од го ва ра ју ћим стан дар ди ма људ ских и ма-
њин ских пра ва и прак си ме ђу на род них ин сти ту ци ја ко је над зи ру њи хо во 
спро во ђе ње. Оспо ре на од ред ба чла на 361. За ко на на ла зи се у пре ла зним 
и за вр шним од ред ба ма ко је про пи су ју пре ла зни ре жим у по гле ду при ме-
не за ко на на ра ни је на ста ле по ро дич не од но се, ње го вог спро во ђе ња, пре-
стан ка ва же ња ра ни јих про пи са, као и сту па ња на сна гу за ко на. Пре ма 
од ред би чла на 361. За ко на, ро ко ви за по ди за ње ту жби пред ви ђе ни овим 
за ко ном при ме њи ва ће се на све слу ча је ве у ко ји ма ро ко ви ни су ис те кли 
по од ред ба ма овог за ко на.

Устав ни суд је оце нио да оспо ре на од ред ба За ко на не ма по врат но деј-
ство у сми слу чла на 197. став 2. Уста ва и да не на ру ша ва прав ну си гур ност 
гра ђа на. Од ред ба за ко на има по врат но деј ство ако се од но си на пра ва и 
прав не од но се ко ји су ство ре ни и окон ча ни ра ни је, пре ње го вог сту па-
ња на сна гу. У та квим си ту а ци ја ма, на че ло прав не си гур но сти на ла же 
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по што ва ње оних пра ва ко ја су би ла утвр ђе на прав но сна жним по је ди нач-
ним ак ти ма за вре ме ва же ња ста рог за ко на. У кон крет ном слу ча ју, ра ди се 
о при ме ни ро ко ва у прав ним си ту а ци ја ма ко је су у то ку, од но сно о прав-
ним од но си ма ко ји ће тек на ста ти и у од но су на ко је ће се при ме ни ти ро-
ко ви утвр ђе ни од ред ба ма но вог за ко на. Бу ду ћи да Устав ни суд, у сми слу 
чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да од лу чу је о при ме ни про пи са, то ће 
о при ме ни ових ро ко ва од лу чи ва ти су до ви оп ште над ле жно сти у сва ком 
по је ди ном пред ме ту.

Са гла сно из ло же ном, Устав ни суд је утвр дио да оспо ре на од ред ба За-
ко на не ма ре тро ак тив но деј ство, па ни је ни би ло по треб но из ја шње ње 
Скуп шти не у по ступ ку усва ја ња За ко на о по сто ја њу оп штег ин те ре са, ка-
ко то ини ци ја тор по себ но ис ти че.

У по гле ду оста лих на во да из ини ци ја ти ве, Устав ни суд је утвр дио да 
су По ро дич ним за ко ном про пи са ни ду жи ро ко ви за оства ри ва ње по је ди-
них пра ва од оних ко ји су би ли пред ви ђе ни За ко ном о бра ку и по ро дич-
ним од но си ма. Ка да су у пи та њу спо ро ви ра ди утвр ђи ва ња и оспо ра ва ња 
ма те рин ства и очин ства, За кон је пот пу но ис кљу чио огра ни че ње у по гле-
ду ро ка за оства ри ва ње пра ва де те та на под но ше ње ту жбе, про пи су ју ћи 
да де те мо же под не ти ту жбу без об зи ра на рок. Ова кво за кон ско од ре ђе-
ње је, по оце ни Су да, у са гла сно сти са основ ним на че ли ма про кла мо ва-
ним од ред ба ма чл. 18. до 20. Уста ва.

Устав ни суд, та ко ђе, сма тра да мо гућ ност оства ри ва ња пра ва де те та 
да са зна сво је по ре кло за јем че ног од ред бом чла на 64. став 2. Уста ва, не 
мо же би ти огра ни че на пре клу зив ним ро ко ви ма, као што је то био слу чај 
у ра ни је ва же ћем за ко ну, има ју ћи у ви ду на пред на ве де на основ на устав на 
на че ла. На овај на чин се, по ми шље њу Су да, упра во оства ру је свр ха устав-
них јем ста ва људ ских пра ва и сло бо да у ко рист очу ва ња људ ског до сто-
јан ства и уна пре ђе ња вред но сти де мо крат ског дру штва.

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је на шао да не ма осно ва за по кре-
та ње по ступ ка по во дом под не те ини ци ја ти ве, па ини ци ја ти ву ни је при-
хва тио, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 109/07).

Сход но из ло же ном, а на осно ву од ре да ба чла на 46. тач ка 5) За ко на о 
Устав ном су ду, Суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-13/2009 од 25. ју на 2009. го ди не

По ро дич ни за кон
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 18/05)

– члан 155. ст. 1, 3. и 4, члан 198. став 2. тач. 1. и 2. и члан 357. став 1.

Ре пу бли ка Ср би ја је Уста вом овла шће на да, уре ђу ју ћи си стем у обла-
сти по ро дич них од но са, за ко ном уре ди и пи та ња из др жа ва ња де те та, 
ро ди те ља и дру гих срод ни ка, те утвр ђи ва ње пра ва пу но лет ног де те та 
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на из др жа ва ње од ро ди те ља, под усло вом да је де те не спо соб но за рад и 
да не ма до вољ но сред ста ва за из др жа ва ње, ни је не са гла сно са Уста вом. 
Утвр ђи ва ње (кру га) ли ца – ду жни ка из др жа ва ња је ствар за ко но дав-
не по ли ти ке ко ју Устав ни суд, са гла сно од ред би чла на 167. Уста ва, ни је 
над ле жан да оце њу је.

Про пи са не ме ре за шти те од на си ља у по ро ди ци (из да ва ње на ло га за 
исе ље ње, као и из да ва ње на ло га за усе ље ње у по ро дич ни стан или ку ћу, 
без об зи ра на пра во сво ји не, од но сно за ку па не по крет но сти), пред ста-
вља ју при вре ме но огра ни че ње пра ва сво ји не, од но сно дру гих имо вин-
ских пра ва чла на по ро ди це ко ји вр ши на си ље, ко је се за ко ном утвр ђу је 
у јав ном ин те ре су, те ни су не са гла сне са Уста вом.

Пра вил но зна че ње оспо ре не од ред бе чла на 357. став 1. је оно пре ма 
ко ме се од ред бе тог за ко на при ме њу ју, од но сно мо гу при ме њи ва ти са мо на 
по ро дич не од но се ко ји су на ста ли до да на сту па ња на сна гу За ко на, а ко ји 
ни су ко нач но ре ше ни, од но сно ко ји су тра ја ли или тра ју и по сту па њу на 
сна гу тог за ко на, што зна чи да се За кон не мо же при ме њи ва ти на по ро дич-
не од но се ко ји су ко нач но ре ше ни до да на сту па ња на сна гу За ко на.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чла на 155. ст. 1, 3. и 4, чла на 198. став 2. тач. 1. и 2. и 
чла на 357. став 1. По ро дич ног за ко на („Слу жбе ни гла сник РС“, број 18/05).

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не те су ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти од ре да ба 

чла на 155. ст. 1, 3. и 4, чла на 198. став 2. тач. 1. и 2. и чла на 357. став 1. По-
ро дич ног за ко на („Слу жбе ни гла сник РС“, број 18/05).

По во дом ини ци ја ти ве под не те 2. ју ла 2006. го ди не за оце ну устав-
но сти од ре да ба чла на 155. ст. 1, 3. и 4. По ро дич ног за ко на, пр во бит но је 
фор ми ран пред мет број IУ-119/2006, ко ји је За кључ ком Су да спо јен са ра-
ни је фор ми ра ним пред ме том број IУ-296/2005. У ини ци ја ти ви се на во ди 
да су оспо ре не од ред бе не са гла сне са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је од 1990. 
го ди не. На и ме, ини ци ја тор сма тра да се оспо ре ним од ред ба ма „по вре ђу ју 
сло бо де и пра ва ро ди те ља ко ји има ју за кон ску оба ве зу да из др жа ва ју пу-
но лет ну де цу ко ја има ју сво ју пу но лет ну де цу ко ја има ју сред ства за из др-
жа ва ње сво јих ро ди те ља“, јер се, су прот но од ред ба ма чл. 11, 12, 13. и 29. 
Уста ва, до во де у не јед нак по ло жај са дру гим ли ци ма на ве де ним у оспо ре-
ним од ред ба ма и не ма ју са њи ма јед на ка пра ва и оба ве зе. Ово из раз ло га 
што су ро ди те љи, чи ја пу но лет на де ца не ма ју до вољ но сред ста ва за из др-
жа ва ње, у оба ве зи да из др жа ва ју сво ју де цу, док њи хо ва пу но лет на де ца 
ко ја су у рад ном од но су и по се ду ју имо ви ну и мо гућ но сти да из др жа ва ју 
сво је ро ди те ље, та кву оба ве зу не ма ју.
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У ини ци ја ти ви ко јом се оспо ра ва ју од ред бе чла на 198. став 2. тач. 1. 
и 2. По ро дич ног за ко на, на во ди се да се оспо ре ним од ред ба ма по вре ђу-
ју Уста вом за јем че на пра ва сво ји не на имо ви ни, пра во по се до ва ња, рас-
по ла га ња и ко ри шће ња. Ини ци ја тор сма тра да за из вр ши о це по ро дич ног 
на си ља по сто је ме ре санк ци о ни са ња по про пи си ма о кри вич ном и пре кр-
шај ном по ступ ку, те да се за де ла на си ља у по ро ди ци не мо же од у зи ма ти 
имо ви на или огра ни ча ва ти устав но пра во сво ји не, па ма кар и на од ре ђе-
но вре ме, ако се ра ди о имо ви ни ко ја ни је сте че на у бра ку, од но сно по себ-
ној имо ви ни.

У ини ци ја ти ви од 28. ју ла 2005. го ди не, ко јом се оспо ра ва ју од ред бе 
чла на 357. став 1. За ко на, на во ди се, по ред оста лог, да оспо ре ни За кон ни-
је мо гао би ти до нет док се не про ме ни по сто је ћи Устав, од но сно док се не 
усво ји но ви Устав, јер За кон у це ли ни при хва та дру га чи ји кон цепт по ро-
ди це од по сто је ћег Уста ва. Та ко ђе, оспо ре на од ред ба чла на 357. став 1. је, 
пре ма ини ци ја то ру, у не са гла сно сти са Уста вом и оп штим прав ним пра-
ви ли ма пре ма ко ји ма прав ни ак ти не мо гу има ти по врат но прав но деј-
ство, већ мо гу да ва же са мо убу ду ће. Сто га ини ци ја тор пред ла же да Суд 
или „ста ви ван сна ге спор ни За кон у це ли ни“ или да „ста ви ван сна ге од-
ред бу чла на 357. став 1. По ро дич ног за ко на“.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ним од-
ред ба ма чла на 155. ст. 1, 3. и 4. По ро дич ног за ко на про пи са но: да пу но лет-
но де те ко је је не спо соб но за рад, а не ма до вољ но сред ста ва за из др жа ва-
ње, има пра во на из др жа ва ње од ро ди те ља све док та кво ста ње тра је (став 
1.); да пу но лет но де те у сми слу ст. 1. и 2. овог чла на има пра во на из др-
жа ва ње од крв них срод ни ка у пра вој ус ход ној ли ни ји сра змер но њи хо вим 
мо гућ но сти ма ако ро ди те љи ни су жи ви или ако не ма ју до вољ но сред ста ва 
за из др жа ва ње (став 3.); да не ма пра во на из др жа ва ње пу но лет но де те ако 
би при хва та ње ње го вог зах те ва за из др жа ва ње пред ста вља ло очи глед ну 
не прав ду за ро ди те ље, од но сно дру ге крв не срод ни ке (став 4.). Оспо ре ним 
од ред ба ма чла на 198. став 2. тач. 1. и 2. За ко на утвр ђе но је да су ме ре за-
шти те од на си ља у по ро ди ци: из да ва ње на ло га за исе ље ње из по ро дич ног 
ста на или ку ће, без об зи ра на пра во сво ји не, од но сно за ку па не по крет но-
сти (тач ка 1.); из да ва ње на ло га за усе ље ње у по ро дич ни стан или ку ћу, без 
об зи ра на пра во сво ји не од но сно за ку па не по крет но сти (тач ка 2.). Оспо-
ре на од ред ба чла на 357. став 1. За ко на про пи су је да се од ред бе овог за ко на 
при ме њу ју и на по ро дич не од но се ко ји су на ста ли до да на по чет ка при ме-
не овог за ко на, осим ако овим за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.

Пре ма чла ну 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре сту па ња на 
сна гу овог за ко на, окон ча ће се по од ред ба ма овог за ко на. Устав Ре пу бли ке 
Ср би је од 1990. го ди не, у вре ме чи јег ва же ња су под не те ини ци ја ти ве и у 
од но су на ко ји је тра же на оце на устав но сти, пре стао је да ва жи 8. но вем-
бра 2006. го ди не, сту па њем на сна гу но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, та-
ко да је оце на устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на, са гла сно од ред ба ма 
чла на 167. Уста ва, из вр ше на у од но су на ва же ћи Устав.
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Устав утвр ђу је: да се Уста вом јем че, и као та ква, не по сред но при ме њу-
ју људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме-
ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма и за ко ни ма, као 
и да се за ко ном мо же про пи са ти на чин оства ри ва ња ових пра ва са мо ако 
је то Уста вом из ри чи то пред ви ђе но или ако је то нео п ход но за оства ре-
ње по је ди ног пра ва због ње го ве при ро де, при че му за кон ни у ком слу ча ју 
не сме да ути че на су шти ну за јем че ног пра ва (члан 18. став 2.); да људ ска 
и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом мо гу за ко ном би ти огра ни че на ако 
огра ни че ње до пу шта Устав, у свр хе ра ди ко јих га Устав до пу шта, у оби-
му нео п ход ном да се устав на свр ха огра ни че ња за до во љи у де мо крат ском 
дру штву и без за ди ра ња у су шти ну за јем че ног пра ва (став 1.), као и да се 
до стиг ну ти ни во људ ских и ма њин ских пра ва не мо же сма њи ва ти (члан 
20. ст. 1. и 2.); да су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки и да је за бра ње на 
сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком осно ву, а 
на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по-
ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног 
ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та 
(члан 21. ст. 1. и 2.); да се јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин-
ских пра ва сте че них на осно ву за ко на, да пра во сво ји не мо же би ти од у зе-
то или огра ни че но са мо у јав ном ин те ре су утвр ђе ном на осно ву за ко на, уз 
на кна ду ко ја не мо же би ти ни жа од тр жи шне, да се за ко ном мо же огра ни-
чи ти на чин ко ри шће ња имо ви не, као и да је од у зи ма ње или огра ни че ње 
имо ви не ра ди на пла те по ре за и дру гих да жби на или ка зни, до зво ље но са-
мо у скла ду са за ко ном (члан 58.); да се брак и од но си у бра ку и по ро ди ци 
уре ђу ју за ко ном (члан 62. став 4.); да де ца ужи ва ју људ ска пра ва при ме ре-
но свом уз ра сту и ду шев ној зре ло сти, као и да се пра ва де те та и њи хо ва 
за шти та уре ђу ју за ко ном (члан 64. ст. 1. и 5.); да ро ди те љи има ју пра во 
и ду жност да из др жа ва ју, вас пи та ва ју и обра зу ју сво ју де цу, и у то ме су 
рав но прав ни (члан 65. став 1.); да за ко ни и сви дру ги оп шти ак ти не мо гу 
има ти по врат но деј ство, као и да, из у зет но, са мо по је ди не од ред бе за ко на 
мо гу има ти по врат но деј ство, ако то на ла же оп шти ин те рес утвр ђен при 
до но ше њу за ко на (члан 197. ст. 1. и 2.).

Са гла сно ци ти ра ним од ред ба ма Уста ва, Ре пу бли ка Ср би ја је овла шће-
на да за ко ном, у кон крет ном слу ча ју По ро дич ним за ко ном, уре ди си стем у 
обла сти по ро дич них од но са, укљу чу ју ћи и пи та ња из др жа ва ња де те та, ро-
ди те ља и дру гих срод ни ка, као и пи та ње за шти те од на си ља у по ро ди ци.

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 155. ст. 1, 3. и 4. За ко на уре ђу је се пи-
та ње из др жа ва ња пу но лет ног де те та. Из др жа ва ње пу но лет ног де те та 
је оба ве за ко ја про из ла зи из ро ди тељ ског пра ва. Ро ди тељ ско пра во, ко-
је је ина че из ве де но из ду жно сти ро ди те ља, по пра ви лу пре ста је, по ред 
оста лих слу ча је ва утвр ђе них за ко ном, ка да де те на вр ши 18. го ди ну жи-
во та, али се мо же про ду жи ти и по сле пу но лет ства де те та ако је де те због 
бо ле сти или смет њи у пси хо-фи зич ком раз во ју не спо соб но да се са мо 
ста ра о се би и о за шти ти сво јих пра ва, од но сно ин те ре са или ако сво-
јим по ступ ци ма угро жа ва соп стве на пра ва и ин те ре се (члан 85. За ко на). 
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С об зи ром на то да ста ра ње о де те ту под ра зу ме ва, по ред оста лог, и из др-
жа ва ње де те та (члан 68. став 2. За ко на), као и да, ка ко је то већ на ве де но, 
ро ди тељ ско пра во мо же да се, под од ре ђе ним усло ви ма, про ду жи и по-
сле пу но лет ства де те та, оспо ре ним од ред ба ма чла на 155. ст. 1. и 3. За ко-
на се, са гла сно сми слу и са др жи ни ро ди тељ ског пра ва (ду жно сти), утвр-
ђу је и пра во пу но лет ног де те та на из др жа ва ње од ро ди те ља, под усло вом 
да је де те не спо соб но за рад и да не ма до вољ но сред ста ва за из др жа ва ње. 
Ова оба ве за из др жа ва ња од но си се и на крв не срод ни ке у пра вој ус ход ној 
ли ни ји, под про пи са ним усло ви ма, што је, као оба ве за, из ве де на из оба-
ве зе тих срод ни ка из чла на 154. став 2. За ко на да из др жа ва ју ма ло лет но 
де те. Из у зе так од ова ко утвр ђе не оба ве зе из др жа ва ња уре ђен је оспо ре-
ним ста вом 4. чла на 155. За ко на уво ђе њем прав ног стан дар да „очи глед не 
не прав де“ за ду жни ка из др жа ва ња, јер су се због те окол но сти (по сто ја ња 
очи глед не не прав де по ду жни ка из др жа ва ња) сте кли раз ло зи за ус кра ћи-
ва ње пра ва по ве ри о цу за кон ског из др жа ва ња. Ова кво уре ђи ва ње пра ва 
на из др жа ва ње пу но лет ног де те та у са гла сно сти је, по оце ни Устав ног су-
да, са овла шће њем за ко но дав ца из чла на 64. став 5. Уста ва, да пра ва де-
те та (укљу чу ју ћи и пра ва пу но лет ног де те та) уре ди за ко ном, као и са ду-
жно шћу ро ди те ља из од ред бе чла на 65. став 1. Уста ва, да из др жа ва ју сво ју 
де цу. По ла зе ћи од то га да су од ред бе чла на 155. ст. 1, 3. и 4. За ко на оспо-
ре не у од но су на од ред бе чл. 11, 12, 13. и 29. Уста ва од 1990. го ди не, ко-
ји је пре стао да ва жи, са гла сно чла ну 167. Уста ва од 2006. го ди не, оце на 
њи хо ве устав но сти је из вр ше на у од но су на од ред бе Уста ва од 2006. го ди-
не. Оспо ре не од ред бе са гла сне су, по оце ни Су да, са од ред бом чла на 18. 
став 2. Уста ва, јер ова устав на од ред ба утвр ђу је мо гућ ност да се за ко ном 
мо же про пи са ти на чин оства ри ва ња људ ских пра ва ако је то Уста вом из-
ри чи то пред ви ђе но, а та кву мо гућ ност Устав од ред бом чла на 64. став 5. 
упра во и пред ви ђа. При то ме, оспо ре не од ред бе За ко на ни су не са гла сне 
са од ред бом чла на 20. Уста ва, јер се тим од ред ба ма не огра ни ча ва ју људ-
ска пра ва за јем че на Уста вом, у сми слу на ве де не устав не од ред бе, већ се 
са мо утвр ђу је на чин оства ри ва ња пра ва де те та, укљу чу ју ћи и ње го во пра-
во на из др жа ва ње, са гла сно од ред ба ма чла на 64. став 5. и чла на 65. став 1. 
Уста ва. Та ко ђе, оспо ре ним од ред ба ма За ко на не по вре ђу је се ни устав ни 
прин цип јед на ко сти ко ји про из ла зи из устав ног прин ци па за бра не дис-
кри ми на ци је из чла на 21. Уста ва, јер јед на кост не под ра зу ме ва јед на кост 
гра ђа на у ап со лут ном сми слу те ре чи, већ јем чи јед на кост гра ђа на ко ји 
се на ла зе у иден тич ним прав ним си ту а ци ја ма, као и сто га што оспо ре не 
одредбe не ства ра ју не јед на кост (дис кри ми на ци ју) гра ђа на с об зи ром на 
њи хо ва лич на свој ства утвр ђе на од ред бом чла на 21. став 3. Уста ва. У при-
лог на ве де ном го во ри и то да ро ди те љи не ма ју са мо оба ве зу из др жа ва ња 
пу но лет ног де те та, под усло ви ма утвр ђе ним оспо ре ним од ред ба ма чла на 
155. ст. 1, 3. и 4. За ко на, већ и пра во на из др жа ва ње од стра не пу но лет ног 
де те та или дру гог крв ног срод ни ка у пра вој нис ход ној ли ни ји, на на чин 
и под усло ви ма утвр ђе ним од ред ба ма чла на 156. За ко на. При то ме, утвр-
ђи ва ње (кру га) ли ца – ду жни ка из др жа ва ња је сте, по оце ни Су да, ствар 
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за ко но дав не по ли ти ке ко ју Устав ни суд, са гла сно од ред би чла на 167. Уста-
ва, ни је над ле жан да оце њу је.

Устав ни суд је утвр дио да је, по ла зе ћи од те шких по сле ди ца по ро дич-
ног на си ља ко је се ис по ља ва ју кроз те ле сне и ду шев не пат ње, на ро чи то 
же на и де це, за ко но да вац по себ ним по гла вљем По ро дич ног за ко на (чл. 
197. до 200.) уре дио за шти ту од на си ља у по ро ди ци, а од ред ба ма чла на 
198. За ко на утвр дио ме ре за шти те ко је се при ме њу ју пре ма чла ну по ро-
ди це ко ји вр ши на си ље. Оспо ре ним од ред ба ма чла на 198. став 2. тач. 1. и 
2. За ко на утвр ђе не су ме ре за шти те од на си ља у по ро ди ци, и то: из да ва-
ње на ло га за исе ље ње из по ро дич ног ста на или ку ће, без об зи ра на пра во 
сво ји не, од но сно за ку па не по крет но сти, као и из да ва ње на ло га за усе ље ње 
у по ро дич ни стан или ку ћу, без об зи ра на пра во сво ји не од но сно за ку па 
не по крет но сти. По схва та њу Устав ног су да, на ве де не ме ре за шти те, као и 
оне дру ге утвр ђе не од ред бом чла на 198. За ко на, је су ме ре гра ђан ско прав-
не при ро де и има ју за циљ спре ча ва ње ли ца ко је вр ши на си ље да по но-
ви акт на сил нич ког по на ша ња. Чи ње ни ца да се оспо ре ним од ред ба ма у 
из ве сној ме ри огра ни ча ва пра во мир ног ужи ва ња сво ји не и дру гих имо-
вин ских пра ва за јем че них од ред бом чла на 58. Уста ва, не чи ни осно ва ном 
тврд њу да су оспо ре не од ред бе За ко на не са гла сне са том устав ном од ред-
бом. На и ме, упра во на ве де на устав на од ред ба до зво ља ва ка ко огра ни че ње 
пра ва сво ји не, ако је то огра ни че ње у јав ном ин те ре су ко ји је утвр ђен за-
ко ном, та ко и огра ни че ње на чи на ко ри шће ња имо ви не. Са др жи ну пра ва 
сво ји не, ко је ни је ап со лут но пра во, већ пра во ко је мо же да тр пи Уста вом 
до зво ље на и де фи ни са на огра ни че ња, чи не три еле мен та (пра ва): пра во 
др жа ња, пра во ко ри шће ња и пра во рас по ла га ња. Oспореним од ред ба ма 
За ко на огра ни ча ва се пра во сво ји не, и то у оном ње го вом де лу ко ји се од-
но си на пра во ко ри шће ња, као и дру га имо вин ска пра ва (пра во за ку па), 
али са оп ште при хва ће ним дру штве ним ци љем спре ча ва ња на си ља у по-
ро ди ци. Из из ло же ног про из ла зи да је ова кво оме та ње пра ва сво ји не (и 
дру гих имо вин ских пра ва), од но сно кон тро ла на чи на ње ног ко ри шће ња 
дру штве но оправ да но и до зво ље но, јер по шту је зах тев ле га ли те та – за ко-
ни то сти (пред ви ђе но је за ко ном), за тим, те жи оства ре њу оп штег, од но сно 
јав ног ин те ре са ка ква сва ка ко је сте за шти та од по ро дич ног на си ља (зах-
тев ле ги ти ми те та), ко ји се огле да и кроз устав но јем ство до сто јан ства и 
сло бод ног раз во ја лич но сти (члан 23. Уста ва), не по вре ди во сти фи зич ког 
и пси хич ког ин те гри те та (члан 25. Уста ва) и за шти те пси хич ког, фи зич-
ког, еко ном ског и сва ког дру гог ис ко ри шћа ва ња де те та (члан 64. став 3. 
Уста ва), као и што за до во ља ва зах тев ра зум но сти и про пор ци о нал но сти. 
Суд сма тра да у при лог на ве де ном тре ба на ве сти и чи ње ни цу да про пи са-
не ме ре за шти те има ју са мо при вре ме ни ка рак тер и да се њи ма не узур пи-
ра ју (од у зи ма ју) већ са мо огра ни ча ва ју не ка сво јин ска пра ва чла на по ро-
ди це ко ји вр ши на си ље. Има ју ћи све на ве де но у ви ду, оспо ре не од ред бе 
су, по оце ни Су да, у са гла сно сти са Уста вом.

Оспо ре ном од ред бом чла на 357. став 1. По ро дич ног за ко на утвр ђу-
је се да се од ред бе овог за ко на при ме њу ју и на по ро дич не од но се ко ји су 



I. ОДЛУКЕ, РЕШЕЊА И ЗАКЉУЧЦИ УСТАВНОГ СУДА... 267

на ста ли до да на по чет ка при ме не овог за ко на, осим ако овим за ко ном ни-
је дру га чи је од ре ђе но. Ова од ред ба оспо ре на је са тврд њом да да је по врат-
но деј ство за ко ну, су прот но из ри чи тој за бра ни из чла на 197. став 1. Уста ва. 
По ла зе ћи од то га да фор му ла ци ја оспо ре не од ред бе ни је је зич ки до вољ но 
пре ци зна и да та не пре ци зност мо же иза зва ти од ре ђе не не до у ми це у по гле-
ду ње не ствар не са др жи не и прав ног до ма ша ја, Устав ни суд је, при ли ком 
оце не устав но сти, сми сао и са др жи ну оспо ре не од ред бе це нио по ла зе ћи од 
пред ме та уре ђи ва ња За ко на и са ме при ро де од но са ко ји се њи ме уре ђу ју и 
оце нио да је је ди но мо гу ће и пра вил но зна че ње оспо ре не од ред бе оно пре-
ма ко ме се од ред бе За ко на при ме њу ју, од но сно мо гу при ме њи ва ти са мо на 
по ро дич не од но се ко ји су на ста ли до да на сту па ња на сна гу За ко на, али ко-
ји исто вре ме но ни су и ко нач но ре ше ни, од но сно ко ји су тра ја ли или тра ју и 
по сту па њу на сна гу овог за ко на, што исто вре ме но зна чи да се од ред бе овог 
за ко на не мо гу при ме њи ва ти и на по ро дич не од но се ко ји су на ста ли и ко-
нач но ре ше ни до да на сту па ња на сна гу За ко на. По ла зе ћи од на ве де ног зна-
че ња оспо ре не од ред бе, као и то га да по врат но деј ство про пи са или ње го ве 
од ред бе по сто ји са мо уко ли ко се исти при ме њу је на од но се ко ји су на ста ли 
и ко ји су ко нач но ре ше ни (окон ча ни) пре сту па ња на сна гу про пи са, оспо-
ре на од ред ба не да је по врат но деј ство За ко ну и сто га, по оце ни Устав ног су-
да, ни је у не са гла сно сти са од ред бом чла на 197. став 1. Уста ва.

С об зи ром на на ве де не раз ло ге, Устав ни суд је на шао да не ма осно ва 
за по кре та ње по ступ ка по во дом под не тих ини ци ја ти ва па исте, са гла сно 
од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду, ни је при хва тио.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном 
су ду, Суд је ре шио као у из ре ци.

Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 49. став 2. За ко на о Устав ном 
су ду, од лу чио да се ово Ре ше ње об ја ви у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је“.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-296/2005 од 9. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/09)

„Пре су ђе на ствар“

За кон о при ва ти за ци ји
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05 и 123/07)

– члан 15.

За ко но да вац ни је пре ко ра чио сво ја овла шће ња ка да је оспо ре ном 
од ред бом уста но вио оба ве зу др жа ве да на кна ди вред ност на ци о на ли зо-
ва не имо ви не об у хва ће не по ступ ком при ва ти за ци је, о че му је Устав ни 
суд из нео став у пред ме ту IУ-82/05 од 17. апри ла 2008. го ди не, у ко јем 
је оце њи вао, по ред оста лог и устав ност ове од ред бе и ни је при хва тио 
ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка.



268 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

Део оспо ре не од ред бе ко јим се за ко но дав цу оста вља да бли же уре ди 
пи та ња ве за на за вра ћа ње на ци о на ли зо ва не имо ви не пред ста вља нор-
му упу ћу ју ћег ка рак те ра и не пред ста вља не по сре дан из вор по је ди нач-
них пра ва и оба ве за.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Од ба цу је се зах тев за оце ну устав но сти од ред бе чла на 15. За ко на о 
при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05 и 123/07).

.......................................
Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-147/2008 од 29. ја ну а ра 2009. го ди не

Об у ста ва по ступ ка
У то ку по ступ ка пред Устав ним су дом пре стао је да ва жи Устав из 

1990. го ди не у од но су на ко ји је тра же на оце на устав но сти оспо ре ног За-
ко на, а ка ко пред ла га чи на зах тев Су да ни су обра зло жи ли раз ло ге оспо-
ра ва ња у од но су на од ред бе Уста ва ко ји је на сна зи, Суд је оце нио да не 
по сто је про це сне прет по став ке за во ђе ње по ступ ка.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Об у ста вља се по сту пак за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чл. 1. до 
52. 55. до 68. и 78. став 1. тач ка 1. За ко на о дру штве ним ор га ни за ци ја ма и 
удру же њи ма гра ђа на („Слу жбе ни гла сник СРС“, бр. 24/82, 39/83, 17/84, 50/84, 
45/85 и 12/89 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05).

О б р а з л о ж е њ е
Са вез ра чу но во ђа и ре ви зо ра Ср би је је пред ло гом од 25. фе бру а ра 

1998. го ди не за тра жио да Устав ни суд оце ни устав ност од ре да ба чл. 1. до 
52. и 55. до 68. За ко на на ве де ног у из ре ци, на во де ћи да оспо ре не од ред бе 
За ко на ни су у са гла сно сти са од ред бом чла на 44. став 1. Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је од 1990. го ди не.

Та ко ђе, у то ку по ступ ка оце не устав но сти оспо ре них од ре да ба За-
ко на пред Устав ним су дом Ре пу бли ке Ср би је, Суд Ср би је и Цр не Го ре је 
14. ја ну а ра 2005. го ди не, на осно ву чла на 12. став 3. За ко на за спро во ђе ње 
Устав не по ве ље Др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра („Слу жбе ни лист 
Ср би је и Цр не Го ре“, број 1/03) и чла на 129. За ко на о Су ду Ср би је и Цр не 
Го ре („Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре“, број 26/03), као не ре шен пред-
мет Са ве зног устав ног су да, Устав ном су ду Ре пу бли ке Ср би је до ста вио 
пред лог Адво кат ске ко мо ре Вој во ди не за оце ну са гла сно сти од ред бе чла на 
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78. став 1. тач ка 1. За ко на о дру штве ним ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма 
гра ђа на. Под но си лац пред ло га сма тра да оспо ре на од ред ба За ко на ни је 
са гла сна са од ред ба ма чл. 35. и 41. Уста ва Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, 
јер по вре ђу је сло бо де и пра ва утвр ђе не на ве де ним чла но ви ма Уста ва СРЈ.

У то ку прет ход ног по ступ ка оце не устав но сти За ко на о дру штве-
ним ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма гра ђа на („Слу жбе ни гла сник СРС“, 
бр. 24/82, 39/83, 17/84, 50/84, 45/85 и 12/89 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
53/93, 67/93, 48/94 и 101/05), Устав ни суд је уочио да по сто је број ни про-
бле ми прав ног уре ђи ва ња од но са у обла сти ко ју ре гу ли ше овај за кон, због 
че га је, у сми слу чла на 62. та да ва же ћег За ко на о по ступ ку пред Устав-
ним су дом и прав ном деј ству ње го вих од лу ка („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 32/91, 67/93 и 101/05), не ко ли ко пу та оба ве шта вао На род ну скуп шти-
ну Ре пу бли ке Ср би је о ста њу и про бле ми ма у оства ри ва њу устав но сти и 
за ко ни то сти у овој обла сти и ука зи вао на нео п ход ну по тре бу до но ше ња 
но вог за ко на ко јим би се сва отво ре на пи та ња уре ди ла у скла ду са та да 
ва же ћим Уста вом Ре пу бли ке Ср би је.

Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, у од но су на ко ји је тра же-
на оце на устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на, у то ку по ступ ка пред 
Устав ним су дом пре стао је да ва жи, 8. но вем бра 2006. го ди не, сту па њем 
на сна гу но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

По ла зе ћи од то га да је Устав у од но су на ко ји је тра же на оце на устав-
но сти пре стао да ва жи, Устав ни суд је за тра жио од пред ла га ча да, уко ли-
ко оста ју при под не том зах те ву, зах те ве пре ци зи ра ју та ко што ће обра-
зло жи ти раз ло ге оспо ра ва ња За ко на у од но су на од ред бе Уста ва ко ји је 
на сна зи. У оста вље ном ро ку пред ла га чи ни су уре ди ли сво је зах те ве, због 
че га је Суд оце нио да су пре стан ком ва же ња Уста ва од 1990. го ди не пре-
ста ле про це сне прет по став ке за во ђе ње по ступ ка, па је, са гла сно од ред би 
чла на 57. тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду, об у ста вио по сту пак за оце ну 
устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном 
су ду, Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-49/1998 од 4. ју на 2009. го ди не
ИЗ ДВО ЈЕ НО МИ ШЉЕ ЊЕ
др Бо се Не на дић, пред сед ни ка Устав ног су да
у од но су на Ре ше ње Устав ног су да број IУ-49/1998 од 4. ју на 2009. го ди не

Ми шље ња сам да Суд у пред ме ту бр. IУ-49/1998 ни је тре ба ло да об-
у ста ви по сту пак за оце ну устав но сти чл. 1. до 52, чл. 55. до 68. и чла на 
78. став 1. тач ка 1. За ко на о дру штве ним ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма 
гра ђа на („Слу жбе ни гла сник СРС“, бр. 24/82, 39/83, 17/84, 50/84, 45/85 
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и 12/85. и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05), већ да 
до не се од лу ку у ме ри ту му.

Суд је на сед ни ци од 4. ју на 2009. го ди не до нео Ре ше ње ко јим је об у ста-
вио по сту пак оце не устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на о дру штве ним 
ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма гра ђа на (у да љем тек сту: За кон). У обра-
зло же њу Ре ше ња је, по ред оста лог, на ве де но да је Суд за тра жио „од пред-
ла га ча да, уко ли ко оста ју при под не том зах те ву, зах те ве пре ци зи ра ју та ко 
што ће обра зло жи ти раз ло ге оспо ра ва ња За ко на у од но су на од ред бе Уста-
ва ко ји је на сна зи“, па ка ко пред ла га чи „у оста вље ном ро ку ни су уре ди ли 
сво је зах те ве, Суд је оце нио да су пре стан ком ва же ња Уста ва од 1990. го ди-
не, пре ста ле про це сне прет по став ке за во ђе ње по ступ ка“. Суд је то учи нио 
с по зи вом на од ред бу чла на 57. тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду.

За раз ли ку од су ди је из ве сти о ца и су ди ја ко ји су гла са ли за по ме ну то 
ре ше ње сма трам да су по сто ја ли усло ви да Устав ни суд при сту пи оце ни 
устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на са ва же ћим Уста вом, и то:

пр во, пре ма од ред би чла на 15. Устав ног за ко на за спро во ђе ње Уста-
ва Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 98/06), оп шти рок за 
ускла ђи ва ње свих за те че них за ко на са Уста вом ис та као је 31. де цем бра 
2008. го ди не, а ти ме и за оспо ре ни За кон, што зна чи да је по сле тог да ту-
ма пре ста ла устав но прав на про це сна смет ња, од но сно за стој у устав но-
суд ском по ступ ку за оце ну ње го ве устав но сти. По ис те ку на ве де ног ро ка 
оце на устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на, са гла сно чла ну 167. Уста ва, 
има се вр ши ти у од но су на Устав ко ји је на сна зи. Та ко ђе, сход но од ред би 
чла на 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), 
по сту пак пред Устав ним су дом, ко ји је за по чет пре да на сту па ња на сна гу 
тог за ко на, окон ча ва се по ње го вим од ред ба ма – што је упра во слу чај и са 
за по че тим по ступ ком оце не устав но сти За ко на о дру штве ним ор га ни за-
ци ја ма и удру же њи ма гра ђа на;

дру го, чла ном 57. тач ка 2. За ко на о Устав ном су ду пред ви ђе но је да 
ће Устав ни суд ре ше њем об у ста ви ти по сту пак у слу ча ју „ка да у то ку по-
ступ ка пре ста ну про це сне прет по став ке за во ђе ње по ступ ка“. Сма трам да 
у кон крет ном пред ме ту, ни је би ло ме ста при ме ни тог про це сног ре ше ња, 
од но сно за кљу чи ва њу Су да да су, због про пу шта ња пред ла га ча да пре ци-
зи ра ју сво је пред ло ге, те да у но вом под не ску из ло же раз ло ге на ко ји ма 
те ме ље зах тев за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба За ко на у од но су на 
од ред бе Уста ва од 2006. го ди не, пре ста ле про це сне прет по став ке за да ље 
во ђе ње по ступ ка. Та квом про це сном по сту па њу Судa по мо јој оце ни ни је 
тре ба ло да се при бе га ва, јер то ни је би ло ну жно у кон крет ној си ту а ци ји. 
На и ме, без об зи ра на то што је Устав у од но су на ко ји је тра же на оце на 
устав но сти у то ку по ступ ка пре стао да ва жи, оце на устав но сти се без ве-
ћих те шко ћа мо гла из вр ши ти у од но су на но ви, ва же ћи Устав. Ово тим 
пре што се од ред бе ова два уста ва у од но су на ко је је тре ба ло вр ши ти оце-
ну устав но сти у су шти ни и не раз ли ку ју. У овом пред ме ту ни је би ло ну-
жно до ста вља ти под не ске на уре ђи ва ње, јер они сво јом са др жи ном, по 
мом ми шље њу, ни су би ли та кви да су оне мо гу ћа ва ли по сту па ње Су да 
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у по гле ду иден ти фи ка ци је нор ми ва же ћег Уста ва ко је се по вре ђу ју из ра-
ни је да тих раз ло га. Дру гим ре чи ма, у овом кон крет ном слу ча ју, не би би ло 
двој бе око иден ти фи ко ва ња од ред би Уста ва од 2006. го ди не ко је би се мо-
гле сма тра ти по вре ђе ним, ни ти о оте жа ном иден ти фи ко ва њу раз ло га не-
у став но сти, јер се ре ше ња са др жа на у ва же ћем Уста ву у би ти не раз ли ку ју 
у по гле ду уре ђи ва ња сло бо де удру жи ва ња, од оних ко ја су би ла са др жа на 
у Уста ву од 1990. го ди не у од но су на ко је је тра же на оце на устав но сти (чл. 
35, 41. и 44. став. 1.);

тре ће, ни је би ло ва ља ног устав но прав ног раз ло га због ко га би Устав-
ни суд и да ље на ста вио са уз др жа ва њем од утвр ђи ва ња устав но сти овог 
за ко на и та ко омо гу ћио ње го во тра ја ње у прав ном по рет ку све до до но-
ше ња но вог За ко на о удру же њи ма гра ђа на. Та ква „про це сна по ли ти ка“ у 
овом устав но суд ском по ступ ку не ма сво је ду бље уте ме ље ње у Уста ву. На 
при ме ру овог за ко на има ли смо слу чај за др жа ва ња у прав ном по рет ку За-
ко на, упр кос не спор ној чи ње ни ци да се ра ди о За ко ну чи ја су ре ше ња уте-
ме ље на на Уста ву из 1974. го ди не – да кле, За ко на ко ји је као не ус кла ђен 
са уста вом па ре жи вео чи та во раз до бље ва же ња јед ног устав ног си сте ма 
(уста но вље ног Уста вом из 1990), а у мо мен ту об у ста ве по ступ ка, на ста вио 
да ва жи у не из ме ње ном об ли ку и по ис те ку ро ка за ускла ђи ва ње са Уста-
вом из 2006. го ди не;

че твр то, у рас пра ви ко ја је во ђе на не по сред но пред сед ни цу Су да, у 
окви ру кон фе рен ци је на те му: „Устав но огра ни че ње сло бо де удру жи ва ња“ 
(ко ју је Суд ор га ни зо вао у са рад њи са Ве не ци јан ском ко ми си јом), из не та 
су не по де ље на ми шље ња да оспо ре ни За кон чи не број не од ред бе ко је, не 
са мо да су уве ли ко из гу би ле на ак ту ел но сти већ и оне ко је ни су са гла сне са 
Уста вом и ме ђу на род ним кон вен ци ја ма о људ ским сло бо да ма и пра ви ма.

И на кра ју, тре ба има ти у ви ду чи ње ни цу да је у На род ној скуп шти ни 
у вре ме од лу чи ва ња Су да већ био у про це ду ри нов текст За ко на о удру же-
њи ма гра ђа на, па би прав на пра зни на ко ја би евен ту ал но на ста ла ка си ра-
њем не у став них од ре да ба За ко на би ла ре ла тив но бр зо по пу ње на.

С озби ром на све из не то, по мом ми шље њу, по сто ја ле су устав но прав-
не прет по став ке и осно ва ни раз ло зи да се оспо ре не од ред бе За ко на – као 
за ко на ко ји уре ђу је на чин оства ри ва ња та ко ва жних пра ва и сло бо да, ко-
нач но под врг ну оце ни устав но сти.

Др Бо са Не на дић,
пред сед ник Устав ног су да

Оспо ре на од ред ба За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на пре ста ла је 
да ва жи сту па њем на сна гу За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о по-
ре зу на до хо дак гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, број 62/06). Ка ко је 
пре стао да ва жи и Устав из 1990. го ди не, у од но су на чи је од ред бе је тра-
же на оце на устав но сти оспо ре не од ред бе За ко на, пре ста ле су про це сне 
прет по став ке за во ђе ње по ступ ка.

Устав ни суд до нео је
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Р Е Ш Е Њ Е

1. Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти од ред бе чла на 9. став 
1. тач ка 24) За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 24/01, 80/02 и 135/04).

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ред бе чла на 9. став 
1. тач ка 24) За ко на из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду су под не ти пред лог и ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти 

од ред бе чла на 9. став 1. тач ка 24) За ко на на ве де ног у из ре ци. Устав ност на-
ве де не од ред бе За ко на оспо ре на је из раз ло га што је по ре ско осло бо ђе ње 
ко је се од но си ло на ПДВ на док на де, утвр ђе но чла ном 9. став 1. тач ка 24) 
За ко на, би ло усло вље но оба ве зом да се ПДВ на док на де, у скла ду са за ко-
ном ко јим се уре ђу је по рез на до да ту вред ност, ис пла ћу ју на по се бан на-
мен ски ра чун отво рен код по слов не бан ке об ве зни ци ма по ре за на при хо де 
од по љо при вре де и шу мар ства, од но сно по љо при вред ни ци ма упи са ним у 
ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва у скла ду са по себ ним про пи си ма. 
Пре ма ми шље њу пред ла га ча и ини ци ја то ра, оспо ре на од ред ба За ко на би ла 
је у су прот но сти са од ред ба ма чл. 13, 55, 57. и 69. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 
од 1990. го ди не. На во ди се да је у свим слу ча је ви ма у ко ји ма су по ре ски об-
ве зни ци вр ши ли ис пла ту ПДВ на док на де по љо при вред ним про из во ђа чи-
ма, са мо из раз ло га што ни су ис пла ће не пре ко на мен ског ра чу на код бан ке 
већ го то вин ски, По ре ска упра ва об ра чу на ва ла по рез на оста ле при хо де на 
име при мље не ПДВ на док на де, чи ме је ума њи ла ПДВ на док на ду, су прот но 
За ко ну о по ре зу на до да ту вред ност, оним по љо при вред ни ци ма ко ји ни-
су има ли на мен ски ра чун код бан ке, уз исто вре ме но дво стру ко или и тро-
стру ко опо ре зи ва ње при хо да од по љо при вред не де лат но сти.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре на од ред-
ба чла на 9. став 1. тач ка 24) За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на пре ста-
ла да ва жи 1. ја ну а ра 2007. го ди не, сту па њем на сна гу За ко на о из ме на ма 
и до пу на ма За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 62/06). По ред ово га, Суд је кон ста то вао да је пре стао да ва жи Устав 
Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, у од но су на чи је од ред бе је тра же на 
оце на устав но сти оспо ре не од ред бе За ко на.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је оце нио да су пре ста ле про це сне 
прет по став ке за да ље во ђе ње по ступ ка, па је по сту пак по кре нут пред ло гом 
овла шће ног пред ла га ча об у ста вио, са гла сно од ред би чла на 57. тач ка 2) За ко-
на о Устав ном су ду. Та ко ђе, Суд је од ба цио ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти 
оспо ре не од ред бе чла на 9. став 1. тач ка 24) За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа-
на, због не по сто ја ња про це сних прет по став ки за во ђе ње по ступ ка и од лу чи-
ва ње, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду.
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На осно ву из не тог и од ре да ба чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном су-
ду и чла на 82. став 2. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-173/2006 од 25. мар та 2009. го ди не

У то ку по ступ ка пред Устав ним су дом под но си лац пред ло га је из гу-
био устав ну ле ги ти ма ци ју за по кре та ње по ступ ка нор ма тив не кон тро ле 
про пи са Ре пу бли ке Ср би је, јер је сте као ста тус стра ног прав ног ли ца те су 
се, услед не до стат ка про це сних прет по став ки, сте кли усло ви за об у ста ву 
по ступ ка, са гла сно од ред би чла на 57. тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти чла на 3. За ко на о ре гу ли-
са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по осно ву де ви зне штед-
ње гра ђа на („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 36/02).

О б р а з л о ж е њ е
Удру же ње де ви зних ште ди ша Ко то ра и Тив та „Прав да“ из Ко то ра, Ре-

пу бли ка Цр на Го ра, под не ло је Устав ном су ду пред лог за оце ну устав но сти 
чла на 3. За ко на на ве де ног у из ре ци. Пред ла гач сма тра да оспо ре на од ред ба 
За ко на ни је у са гла сно сти са Уста вом, јер је из вр ше на те ри то ри јал на по де ла 
ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је за ви сно од пре би ва ли шта ште ди ша. На 
овај на чин гра ђа ни са пре би ва ли штем на те ри то ри ји Ре пу бли ке Цр не Го ре, 
ко ји су има ли де ви зну штед њу у бан ка ма чи је је се ди ште на те ри то ри ји Ре-
пу бли ке Ср би је, ни су у мо гућ но сти да оства ре сво је пра во на де ви зну штед-
њу ко ја је утвр ђе на као дуг Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је. По ла зе ћи од то га 
да су ште ди ше уго вор о де ви зној штед њи за кљу чи ле са бан ка ма чи је је се-
ди ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, пред ла гач сма тра да је Ре пу бли ка 
Ср би ја ду жник по осно ву де ви зне штед ње де по но ва не код тих ба на ка.

Устав ни суд је кон ста то вао да је оспо ре ни За кон до нет као за кон Са-
ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и да је од да на сту па ња на сна гу Устав не по-
ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра („Слу жбе ни лист СЦГ“, број 
1/03), на осно ву од ред бе чла на 64. став 2. Устав не по ве ље и од ред бе чла на 
20. став 5. За ко на за спро во ђе ње Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја 
и Цр на Го ра („Слу жбе ни лист СЦГ“, број 1/03), на ста вио да се при ме њу је 
као ре пу блич ки за кон, у де лу у ко ме је дуг Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви-
је по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на утвр ђен као дуг Ре пу бли ке Ср би је. 
Устав ни суд је кон ста то вао и да је Ре пу бли ка Ср би ја, у де лу у ко ме је дуг 
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је оспо ре ном од ред бом За ко на утвр ђен као 
дуг, од но сно оба ве за Ре пу бли ке Ср би је, на ста ви ла да из вр ша ва утвр ђе ну 
оба ве зу са гла сно том За ко ну. Ре пу бли ка Цр на Го ра је из вр ша ва ње сво је 



274 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

оба ве зе утвр ђе не оспо ре ним чла ном 3. За ко на уре ди ла За ко ном о ре гу ли-
са њу оба ве за и по тра жи ва ња по осно ву ино ду га и де ви зне штед ње гра-
ђа на („Слу жбе ни лист РЦГ“, бр. 55/03 и 11/04), ко јим је пре у зе ла оба ве зу 
вра ћа ња јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је оним де ви зним ште-
ди ша ма ко ји су де ви зну штед њу де по но ва ли код овла шће них ба на ка са се-
ди штем на те ри то ри ји Ре пу бли ке Цр не Го ре, као и За ко ном о ис пла ти де-
ви зне штед ње гра ђа на по ло же не код овла шће них ба на ка са сје ди штем ван 
Ре пу бли ке Цр не Го ре („Слу жбе ни лист РЦГ“, број 81/06), ко јим је пре у зе ла 
и ис пла ту де ви зне штед ње гра ђа на ко ји на дан сту па ња на сна гу тог за ко на 
има ју пре би ва ли ште у Цр ној Го ри, а ко ји ма ис пла та де ви зне штед ње ни је 
из вр ше на по за ко ни ма др жа ве на чи јој је те ри то ри ји се ди ште бан ке.

Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је био на сна зи у вре ме 
под но ше ња пред ло га и у од но су на ко ји се вр ши ла оце на устав но сти и ра-
ни јих са ве зних за ко на ко ји су на осно ву од ред бе чла на 64. став 2. Устав не 
по ве ље на ста ви ли да се при ме њу ју као ре пу блич ки про пи си, пре стао је да 
ва жи да ном сту па ња на сна гу Уста ва од 2006. го ди не.

Од ред бом чла на 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци за по че ти пре да на сту па-
ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

Уста вом је утвр ђе но: да стран ци, у скла ду са ме ђу на род ним уго во-
ри ма, има ју у Ре пу бли ци Ср би ји сва пра ва за јем че на Уста вом и за ко ном, 
из у зев пра ва ко ја по Уста ву и за ко ну има ју са мо др жа вља ни Ре пу бли ке 
Ср би је (члан 17.); да по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти мо гу 
да по кре ну др жав ни ор га ни, ор га ни те ри то ри јал не ауто но ми је или ло кал-
не са мо у пра ве, као и нај ма ње 25 на род них по сла ни ка и да по сту пак мо же 
по кре ну ти и сам Устав ни суд, као и да сва ко прав но или фи зич ко ли це 
има пра во на ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти и 
за ко ни то сти (члан 168. ст. 1. и 2.); да се про тив по је ди нач них ака та или 
рад њи др жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла-
шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и 
сло бо де за јем че не Уста вом мо же из ја ви ти устав на жал ба (члан 170.).

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је пред лог за оце ну 
устав но сти од ред бе чла на 3. За ко на о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре-
пу бли ке Ју го сла ви је по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на под не ло удру же ње 
де ви зних ште ди ша Ко то ра и Тив та „Прав да“ са се ди штем у Ко то ру и да је 
ово удру же ње, на кон из два ја ња Ре пу бли ке Цр не Го ре из др жав не за јед ни-
це Ср би ја и Цр на Го ра, бу ду ћи да му је се ди ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Цр не Го ре, по ста ло стра но прав но ли це. По ла зе ћи од од ре да ба чла на 17, 
чла на 168. ст. 1. и 2. и чла на 170. Уста ва, Устав ни суд је оце нио да је пра во 
прав них и фи зич ких ли ца да на осно ву чла на 168. став 2. Уста ва ини ци ра ју 
по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти про пи са Ре пу бли-
ке Ср би је ре зер ви са но ис кљу чи во за прав на ли ца упи са на у од го ва ра ју ћи 
ре ги стар у Ре пу бли ци Ср би ји, од но сно за фи зич ка ли ца ко ја су др жа вља-
ни Ср би је. Стра на прав на и фи зич ка ли ца, по оце ни Су да, не ма ју устав-
ну ле ги ти ма ци ју за по кре та ње по ступ ка нор ма тив не кон тро ле про пи са 
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Ре пу бли ке Ср би је, по би ло ком осно ву. За шти та пра ва и ин те ре са стра них 
ли ца оства ру је се у по ступ ку по устав ној жал би, са гла сно чла ну 170. Уста ва.

Бу ду ћи да је под но си лац пред ло га у то ку по ступ ка пред Устав ним су-
дом сте као ста тус стра ног прав ног ли ца, те да је, са гла сно Уста ву од 2006. 
го ди не, из гу био устав ну ле ги ти ма ци ју за по кре та ње по ступ ка нор ма тив не 
кон тро ле про пи са Ре пу бли ке Ср би је, Устав ни суд је оце нио да су пре ста-
ле да по сто је про це сне прет по став ке за да ље во ђе ње по ступ ка и да су се 
сте кли усло ви да се по сту пак, са гла сно од ред би чла на 57. тач ка 2) За ко на 
о Устав ном су ду, об у ста ви.

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. 
тач ка 7) За ко на о Устав ном су ду, до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-425/2004 од 16. апри ла 2009. го ди не

Устав од 1990. го ди не, у од но су на ко ји је тра же на оце на устав но сти 
оспо ре ног За ко на, у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом је пре стао да 
ва жи, а по сту па њу на сна гу Уста ва од 2006. го ди не пред ла га чи и под но-
си о ци ини ци ја ти ва, на зах тев Устав ног су да, ни су уре ди ли сво је зах те ве 
у сми слу пре ци зи ра ња раз ло га оспо ра ва ња За ко на у од но су на Устав ко-
ји је на сна зи, те су се сте кли усло ви за об у ста ву по ступ ка, услед не по-
сто ја ња про це сних прет по став ки.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти За ко на о од го вор но сти 
за кр ше ње људ ских пра ва („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 58/2003 и 61/2003).

2. Од ба цу ју се ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти За ко на из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не то је ви ше пред ло га и ини ци ја ти ва за оце ну 

устав но сти За ко на о од го вор но сти за кр ше ње људ ских пра ва у це ли ни и у 
по је ди ним од ред ба ма.

Као раз лог за оспо ра ва ње За ко на у це ли ни на ве де но је: да не по сто ји 
устав ни основ за ње го во до но ше ње; да је за шти та сло бо да и пра ва чо ве-
ка и гра ђа ни на са мо суд ска, од но сно да не мо же да се пру жа ван суд ских 
ор га на; да За кон има по врат но деј ство, јер се при ме њу је на сва кр ше ња 
људ ских пра ва из вр ше на по сле 23. мар та 1976. го ди не; да се овим за ко ном 
на ру ша ва прав на си гур ност и јед на кост гра ђа на, јер су од деј ства За ко-
на из у зе ти функ ци о не ри ин сти ту ци ја Ср би ја и Цр на Го ра; да се За ко ном 
кр ши прин цип да ни ко не мо же би ти ка жњен за де ло ко је пре не го што 
је учи ње но ни је би ло пред ви ђе но за ко ном или про пи сом за сно ва ним на 
за ко ну као ка жњи во де ло, као и то да се гру бо кр ше из бор на пра ва гра-
ђа на. У по гле ду оспо ра ва ња по је ди них од ре да ба За ко на, на ве де но је: да 
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од ред бе чл. 5. до 9. За ко на пред ста вља ју но ве по јав не об ли ке кри вич ног 
де ла зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја, од но сно да је чла ном 5. За ко на 
уки ну та за ста ре лост кри вич ног и дру гог ка зне ног го ње ња, чи ме се пру-
жа мо гућ ност до но ше ња слич них за ко на ко ји ма мо же да се уки не за ста-
ре лост; да су пре ма од ред ба ма чл. 14. до 17. За ко на ли ца пре ма ко ји ма се 
спро во ди по сту пак ли ше на пра ва на усме ну рас пра ву, као и да су ве ћим 
бро јем од ре да ба За ко на од ре ђе не пре ве ли ке над ле жно сти и овла шће ња 
Ко ми си је ко ја во ди по сту пак лу стра ци је.

Пред ло зи и ини ци ја ти ве су 24. ју ла 2003. го ди не по сла ти На род ној скуп-
шти ни на од го вор, ко ји у оста вље ном ро ку ни је до ста вљен Устав ном су ду.

У то ку по ступ ка пред Устав ним су дом, од но сно 8. но вем бра 2006. го-
ди не, Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не у од но су на ко ји је тра же на 
оце на устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на, пре стао је да ва жи.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

По ла зе ћи од то га да је Устав у од но су на ко ји је тра же на оце на устав-
но сти пре стао да ва жи, Устав ни суд је за тра жио од пред ла га ча и ини ци ја-
то ра да, уко ли ко оста ју при под не тим зах те ви ма, пре ци зи ра ју зах тев та-
ко што ће обра зло жи ти раз ло ге оспо ра ва ња За ко на у од но су на од ред бе 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 8. но вем бра 2006. го ди не, ко ји је на сна зи. У 
оста вље ном ро ку пред ла га чи ни су уре ди ли сво је зах те ве.

Ка ко је Суд оце нио да су, пре стан ком ва же ња Уста ва од 1990. го ди не на 
осно ву чи јих од ре да ба су пред ло зи и ини ци ја ти ве би ли за сно ва ни, пре ста ле 
про це сне прет по став ке за во ђе ње по ступ ка, то је, са гла сно од ред би чла на 57. 
став 2. За ко на о Устав ном су ду, об у ста вио по сту пак за оце ну устав но сти За-
ко на о од го вор но сти за кр ше ње људ ских пра ва у од но су на под не те пред ло ге.

У по гле ду под не те ини ци ја ти ве, ини ци ја тор је оба ве стио Устав ни суд 
да „евен ту ал но пре ци зи ра ње у ак ту за по кре та ње по ступ ка пре пу шта Су-
ду и са гла сан је са тим“, па је Суд, на осно ву од ред бе чла на 36. став 1. тач-
ка 3) За ко на о Устав ном су ду, из истих раз ло га ини ци ја ти ву од ба цио.

С об зи ром на то да је од ред бом чла на 32. став 1. За ко на о Устав ном су ду 
про пи са но, по ред оста лог, да под не сци упу ће ни Устав ном су ду мо ра ју би-
ти пот пи са ни, Суд је, на осно ву од ред бе чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на о 
Устав ном су ду, од ба цио две не пот пи са не, од но сно ано ним не ини ци ја ти ве.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном 
су ду и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-234/2003 од 21. ма ја 2009. го ди не

С об зи ром на то да су у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом пре-
ста ли да ва же Устав из 1990. го ди не у од но су на ко ји је тра же на оце на 
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устав но сти оспо ре них за кон ских од ре да ба, као и За кон чи је су од ред бе 
оспо ре не, сте кли су се усло ви за об у ста ву по ступ ка са гла сно чла ну 57. 
тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Об у ста вља се по сту пак за оце њи ва ње устав но сти од ре да ба чла на 93. 
став 1. у де лу тач ке 4) ко ји гла си: „од би је по ну ђе но од го ва ра ју ће за по сле-
ње“ и ст. 4, 5. и 6. За ко на о за по шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по сле-
но сти („Слу жбе ни гла сник РС“, број 71/03).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под нет је пред лог за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 

93. За ко на о за по шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по сле но сти („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 71/03) на ве де них у из ре ци, ко ји ма је, по ми шље-
њу пред ла га ча, про тив но од ред ба ма чл. 18. и 35. Уста ва од 1990. го ди не ко-
је га ран ту ју не по вре ди вост људ ског до сто јан ства, од но сно јем че сло бо дан 
из бор за ни ма ња и за по сле ња и за бра њу ју при ну дан рад, про пи са но да се 
не за по сле ни бри ше са еви ден ци је ли ца ко ја тра же за по сле ње, ако од би је 
по ну ђе но од го ва ра ју ће за по сле ње, при че му је, по сле де вет ме се ци на еви-
ден ци ји не за по сле них, од го ва ра ју ће за по сле ње сва ко по ну ђе но за по сле-
ње ко је и не мо ра би ти у од го ва ра ју ћем за ни ма њу и аде кват ној струч ној 
спре ми и евен ту ал ном ис ку ству не за по сле ног.

У то ку по ступ ка пред Устав ним су дом пре стао је да ва жи Устав Ре пу-
бли ке Ср би је од 1990. го ди не сту па њем на сна гу, 6. но вем бра 2006. го ди не, 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чи ме је пре ста ла мо гућ ност оце не за ко на у од-
но су на од ред бе Уста ва ко ји је пре стао да ва жи. До ис те ка оп штег ро ка 
за ускла ђи ва ње за ко на са Уста вом, Устав ни суд је за стао са по ступ ком, а 
по ис те ку тог ро ка, ко ји је у сми слу чла на 15. Устав ног за ко на за спро во-
ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 98/06) ис-
те као 31. де цем бра 2008. го ди не, Устав ни суд је за тра жио од пред ла га ча 
да уре ди пред лог на во ђе њем од ре да ба ва же ћег Уста ва за ко је сма тра да 
су по вре ђе не оспо ре ним од ред ба ма За ко на, као и устав но прав них раз-
ло га на ко ји ма те ме љи пред лог за утвр ђи ва ње не у став но сти, с упо зо ре-
њем на по сле ди це про пу шта ња уре ђе ња под не ска. До пис Су да упу ћен је 
пред ла га чу на адре су ко ју је на вео у пред ло гу а по што му ни је мо гао би ти 
уру чен због од се ље ња на Су ду не по зна ту адре су, до ста вља ње је из вр ше-
но ис ти ца њем на огла сну та блу Су да, сход но чла ну 86. За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку.

С об зи ром на то да пред ла гач ни је уре дио пред лог, Устав ни суд је, по-
сту па ју ћи са гла сно од ред би чла на 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 109/07), ко ја про пи су је да ће се по ступ ци за по че ти 
пре да на сту па ња на сна гу овог за ко на окон ча ти по од ред ба ма овог за ко-
на, на ста вио по сту пак и утвр дио сле де ће:
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На род на скуп шти на је, на Че твр тој сед ни ци Пр вог ре дов ног за се да ња 
у 2009. го ди ни, 13. ма ја 2009. го ди не, до не ла За кон о за по шља ва њу и оси гу-
ра њу за слу чај не за по сле но сти. За кон је об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку 
Ре пу бли ке Ср би је“, број 36/09, а сту пио је на сна гу 23. ма ја 2009. го ди не. 
Сту па њем на сна гу тог За ко на, са гла сно ње го вом чла ну 110, пре стао је да 
ва жи, по ред оста лих за ко на, и За кон о за по шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај 
не за по сле но сти („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 71/03 и 84/04 – др. за кон).

С об зи ром на чи ње ни цу да је оспо ре ни За кон пре стао да ва жи у це ли-
ни, а ти ме и оспо ре не од ред бе овог за ко на, Устав ни суд је об у ста вио по-
сту пак, са гла сно од ред би чла на 57. тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду, јер су 
пре ста ле про це сне прет по став ке за оце ну са гла сно сти за ко на са Уста вом 
ко ји је у то ку по ступ ка пре стао да ва жи.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном 
су ду, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-293/2003 од 17. ју на 2009. го ди не

Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не у од но су на ко ји је тра же на 
оце на устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на пре стао је да ва жи сту па-
њем на сна гу но вог Уста ва 8. но вем бра 2006. го ди не, а ка ко пред ла гач у 
оста вље ном ро ку ни је уре дио свој зах тев, Суд је оце нио да су пре стан-
ком ва же ња Уста ва од 1990. го ди не пре ста ле про це сне прет по став ке за 
во ђе ње по ступ ка.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Об у ста вља се по сту пак за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чла на 
6. став 1, чла на 37. став 1, чла на 38. став 2, чла на 39. став 1, чла на 40. став 
2. тач ка 1), чла на 50. ст. 1. и 2. и чла на 51. став 1. За ко на о ра чу но вод ству и 
ре ви зи ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 46/06).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду Ре пу бли ке Ср би је под нет је 13. ју на 2006. го ди не пред-

лог за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чла на 6. став 1, чла на 37. став 1, 
чла на 38. став 2, чла на 39. став 1, чла на 40. став 2. тач ка 1), чла на 50. ст. 1. 
и 2. и чла на 51. став 1. За ко на о ра чу но вод ству и ре ви зи ји („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 46/06) у од но су на Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не.

Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не у од но су на ко је је тра же на 
оце на устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на је пре стао да ва жи 8. но вем-
бра 2006. го ди не, сту па њем на сна гу но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.
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По ла зе ћи од то га да је Устав у од но су на ко ји је тра же на оце на устав но-
сти пре стао да ва жи, Устав ни суд је за тра жио од пред ла га ча да, уко ли ко оста-
је при под не том зах те ву, пре ци зи ра зах тев та ко што ће обра зло жи ти раз ло-
ге оспо ра ва ња За ко на о ра чу но вод ству и ре ви зи ји са ста но ви шта од ре да ба 
Уста ва ко ји је на сна зи. У оста вље ном ро ку пред ла гач ни је уре дио свој зах тев, 
због че га је Суд оце нио да су пре стан ком ва же ња Уста ва од 1990. го ди не пре-
ста ле про це сне прет по став ке за во ђе ње овог по ступ ка, па је са гла сно од ред-
би чла на 57. тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду, об у ста вио по сту пак за оце ну 
устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на о ра чу но вод ству и ре ви зи ји.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном 
су ду, Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-131/2006 од 25. ју на 2009. го ди не

У оста вље ном ро ку пред ло зи и ини ци ја ти ве ни су пре ци зи ра ни у сми-
слу раз ло га оспо ра ва ња за кон ских од ре да ба у од но су на но ви Устав, те је Суд 
оце нио да су пре стан ком ва же ња Уста ва од 1990. го ди не пре ста ле про це сне 
прет по став ке за во ђе ње по ступ ка за оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба 
За ко на, у ком сми слу је у од но су на под не те пред ло ге, са гла сно од ред би чла-
на 57. тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду, по сту пак об у ста вио, а са гла сно од-
ред би чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на, под не те ини ци ја ти ве од ба цио.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Об у ста вља се по сту пак за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чла-
на 1. став 1. тач ка 3), чл. 3. и 8. За ко на о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и 
јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 34/01).

2. Од ба цу ју се ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти од ре да ба чл. 2, 3, 5. и 
8. За ко на из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не то је ви ше пред ло га и ини ци ја ти ва за оце ну 

устав но сти од ре да ба За ко на о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним 
слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 34/01) на ве де них у из ре ци, а у 
од но су на Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не.

Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не у од но су на ко је је тра же на 
оце на устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на је пре стао да ва жи 8. но вем-
бра 2006. го ди не, сту па њем на сна гу но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

По ла зе ћи од то га да је Устав у од но су на ко ји је тра же на оце на устав но-
сти пре стао да ва жи, Устав ни суд је за тра жио од пред ла га ча и ини ци ја то ра 
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да, уко ли ко оста ју при под не том зах те ву, пре ци зи ра ју зах тев та ко што ће на-
ве сти од ред бе ва же ћег Уста ва у од но су на ко је се оспо ра ва устав ност озна че-
них за кон ских од ре да ба и обра зло жи ти раз ло ге оспо ра ва ња. Исто вре ме но, 
под но си о ци пред ло га и ини ци ја ти ва су упо зо ре ни на по сле ди це про пу шта-
ња да у оста вље ном ро ку по сту пе по на ло гу Устав ног су да.

Свим пред ла га чи ма и ини ци ја то ри ма, осим Син ди ка ту ме ди цин ских 
се ста ра и тех ни ча ра Ср би је, зах тев Устав ног су да уру чен је 11. од но сно 
12. ју на 2009. го ди не. Озна че ном Син ди ка ту до пис ни је мо гао би ти уру-
чен, па је до ста вља ње из вр ше но ис ти ца њем до пи са на огла сну та блу Су-
да, у сми слу чла на 8. став 1. За ко на о Устав ном су ду, сход ном при ме ном 
од ре да ба чла на 86. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку. Са гла сно на ве-
де ној од ред би За ко на, сма тра се да је у овом слу ча ју до ста вља ње до пи са 
Су да из вр ше но 21. ју на 2009. го ди не.

Ка ко у оста вље ном ро ку пред ла га чи и ини ци ја то ри ни су пре ци зи ра-
ли зах те ве, Суд је оце нио да су пре стан ком ва же ња Уста ва од 1990. го ди-
не пре ста ле про це сне прет по став ке за во ђе ње по ступ ка, па је у од но су на 
под не те пред ло ге, са гла сно од ред би чла на 57. тач ка 2) За ко на о Устав ном 
су ду, об у ста вио по сту пак за оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на, 
а са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на, под не те ини ци ја ти ве 
од ба цио, јер у пред ло зи ма и ини ци ја ти ва ма ни су озна че не од ред бе ва же-
ћег Уста ва у од но су на ко је се мо же вр ши ти оце на устав но сти.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном 
су ду, као и од ред бе чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-185/2001 од 9. ју ла 2009. го ди не

С об зи ром на то да у оста вље ном ро ку под но си лац ини ци ја ти ве ни-
је от кло нио не до стат ке ко ји оне мо гу ћа ва ју по сту па ње, Устав ни суд је 
од ба цио иницијативe из тач ке 3. из ре ке.

Устав ни суд ни је над ле жан за оце ну ме ђу соб не са гла сно сти од ре да-
ба раз ли чи тих за ко на, те је пред лог и ини ци ја ти ве у овом де лу од ба цио, 
као у тач ки 4. из ре ке.

Има ју ћи у ви ду да је Суд об у ста вио по сту пак за оце ну устав но сти од-
ре да ба чл. 1, 3, 6, 7. и 8. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о си сте ми ма 
ве за („Слу жбе ни гла сник РС“, број 20/97), зах тев за об у ста ву из вр ше ња по-
је ди нач них ака та до не тих на осно ву овог за ко на по стао је бес пред ме тан.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чл. 1. и 3, чла-
на 6. у де лу у ко ме је до дат члан 11г, и чл. 7. и 8. За ко на о из ме на ма и до пу-
на ма За ко на о си сте ми ма ве за („Слу жбе ни гла сник РС“, број 20/97).
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2. Од ба цу ју се ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти чла на 8. у де лу у ко ме 
је до дат члан 14а За ко на из тач ке 1.

3. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ре да ба чл. 1, 11а и 
14. и чла на 20. став 1. тач ка 3. За ко на о си сте ми ма ве за („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 38/91, 41/91, 53/93, 67/93, 48/94, 20/97 и 44/03).

4. Од ба цу ју се пред лог и ини ци ја ти ве за оце ну ме ђу соб не са гла сно сти 
од ре да ба чл. 1, 3, 6, 7. и 8. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о си сте ми-
ма ве за („Слу жбе ни гла сник РС“, број 20/97) и од ре да ба чл. 1. и 11а, чла на 
14. став 3. и чла на 20. став 1. тач ка 3. За ко на о си сте ми ма ве за („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 38/91, 41/91, 53/93, 67/93, 48/94, 20/97 и 44/03) са За ко ном 
о си сте ми ма ве за („Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр. 41/88, 80/89 и 29/90 и „Слу-
жбе ни лист СРЈ“, бр. 24/92, 24/94 и 28/96), За ко ном о стра ним ула га њи ма 
(„Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 79/94 и 29/96), За ко ном о кон це си ја ма („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 20/97), За ко ном о осно ва ма про ме не вла сни штва дру-
штве ног ка пи та ла („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 29/96), За ко ном о хар ти ја ма 
од вред но сти („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 26/95) и За ко ном о си сте му дру-
штве не кон тро ле це на („Слу жбе ни лист СФРЈ“, број 84/89).

О б р а з л о ж е њ е
Суд Ср би је и Цр не Го ре је, на осно ву чла на 12. став 2. За ко на за спро-

во ђе ње Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра („Слу жбе-
ни лист СЦГ“, број 1/03), усту пио Устав ном су ду пред лог за оце њи ва ње 
са гла сно сти од ре да ба чла на 1, чла на 3. став 1, чла на 6, чла на 7. ст. 2. и 3. 
и чла на 8. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о си сте ми ма ве за („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 20/97) са од ред бом чла на 77. став 1. тач ка 4. Уста-
ва Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, од ред ба ма са ве зног За ко на о си сте ми-
ма ве за („Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр. 41/88, 80/89 и 29/90 и „Слу жбе ни лист 
СРЈ“, бр. 24/92, 24/94 и 28/96) и од ред ба ма За ко на о стра ним ула га њи ма 
(„Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 79/94 и 29/96). Устав ном су ду усту пље не су и 
ини ци ја ти ве за оце њи ва ње са гла сно сти од ре да ба чл. 7. (14.) и 8. (14а) За-
ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о си сте ми ма ве за и од ре да ба чла на 1, 
чла на 11а, чла на 14. став 3. и чла на 20. став 1. тач ка 3. За ко на о си сте ми ма 
ве за („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 38/91, 41/91, 53/93, 67/93, 48/94, 20/97 и 
44/03) са Уста вом Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, као и са од ред ба ма на-
ве де них са ве зних За ко на о си сте ми ма ве за и За ко на о стра ним ула га њи ма, 
За ко на о хар ти ја ма од вред но сти („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 26/95), За-
ко на о осно ва ма про ме не вла сни штва дру штве ног ка пи та ла („Слу жбе ни 
лист СРЈ“, број 29/96), За ко на о си сте му дру штве не кон тро ле це на („Слу-
жбе ни лист СФРЈ“, број 84/89) и ре пу блич ког За ко на о кон це си ја ма („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 20/97).

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да су оспо ре не од ред-
бе За ко на о си сте ми ма ве за, од но сно За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на 
о си сте ми ма ве за из 1997. го ди не, пре ста ле да ва же на осно ву од ред бе чла-
на 113. За ко на о те ле ко му ни ка ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 44/03), 
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24. апри ла 2003. го ди не, осим од ре да ба чла на 11а ст. 1, 3, 4. и 5, чла на 14. ст. 
1, 2. и 5. и чла на 20. став 1. тач ка 3, као и да је пре стао да ва жи Устав Са-
ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је у од но су на ко ји је тра же на оце на устав но сти 
оспо ре них од ре да ба За ко на о си сте ми ма ве за, на осно ву че га су пре ста ле 
про це сне прет по став ке за во ђе ње по ступ ка и сте кли су се усло ви да се по-
сту пак за оце ну устав но сти об у ста ви, од но сно да се ини ци ја ти ве од ба це 
са гла сно од ред ба ма чла на 57. тач ка 2) и чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на 
о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), па је Суд од лу чио 
као у тач. 1. и 2. из ре ке.

Има ју ћи у ви ду да су од ред бе чла на 11а ст. 1, 3, 4. и 5. и чла на 14. ст. 1, 
2. и 5. и да ље на сна зи, у ци љу ства ра ња прет по став ки за во ђе ње по ступ-
ка, а на осно ву од ред бе чла на 44. став 1. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је до пи сом од 
28. ма ја 2009. го ди не, зах те вао од под но си о ца ини ци ја ти ве да у ро ку од 
15 да на од да на при је ма до пи са Устав ном су ду до ста ви из ја шње ње о то ме 
да ли и да ље оста је при под не тој ини ци ја ти ви, те да ини ци ја ти ву уре ди и 
упот пу ни на во ђе њем од ре да ба Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не 
у од но су на ко је тра жи оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на о 
си сте ми ма ве за ко је су и да ље на сна зи и раз ло га на ко ји ма за сни ва зах-
тев за оце ну устав но сти на ве де ног За ко на. С об зи ром на то да у оста вље-
ном ро ку под но си лац ини ци ја ти ве ни је от кло нио не до стат ке ко ји оне мо-
гу ћа ва ју по сту па ње по ини ци ја ти ви, Устав ни суд је, са гла сно од ред ба ма 
чла на 36. став 1. тач ка 3) За ко на о Устав ном су ду и чла на 82. став 1. тач ка 
4. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да, од ба цио ову ини ци ја ти ву, као у тач-
ки 3. из ре ке.

По ла зе ћи од то га да Устав ни суд, пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је од 
1990. го ди не (члан 125.), ни је био над ле жан за оце ну ме ђу соб не са гла сно-
сти ре пу блич ког са са ве зним за ко ни ма, као и да пре ма са да ва же ћем Уста-
ву Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не (члан 167.), Устав ни суд ни је над ле-
жан за оце ну ме ђу соб не са гла сно сти од ре да ба раз ли чи тих за ко на, Суд је, 
на осно ву од ре да ба чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду и 
чла на 82. став 1. тач ка 1) По слов ни ка о ра ду Устав ног су да, од ба цио пред-
лог и ини ци ја ти ве у овом де лу, као у тач ки 4. из ре ке.

Има ју ћи у ви ду да је Устав ни суд об у ста вио по сту пак за оце ну устав-
но сти од ре да ба чл. 1, 3, 6, 7. и 8. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о 
си сте ми ма ве за („Слу жбе ни гла сник РС“, број 20/97), зах тев пред ла га ча 
за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та до не тих на осно ву овог за ко на 
по стао је бес пред ме тан.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном 
су ду и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да, Устав ни суд је ре шио 
као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-59/2005 од 16. ју ла 2009. го ди не
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За кон о јав ном ду гу Ре пу бли ке Ср би је по осно ву пре у зи ма ња оба ве за 
Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за по сле них 

на ста лих по осно ву не ис пла ће них пен зи ја и нов ча них на кна да
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 85/05 и 115/05).

– члан 12.

Ка ко је у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом оспо ре ни За кон пре-
стао да ва жи, а сту па њем на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 8. но вем-
бра 2006. го ди не, пре стао да ва жи и Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го-
ди не у од но су на ко ји је тра же на пред мет на оце на устав но сти, сте кли су 
се усло ви да се, са гла сно од ред би чла на 57. тач ка 2) За ко на о Устав ном 
су ду, по сту пак об у ста ви, јер су у то ку по ступ ка пре ста ле про це сне прет-
по став ке за во ђе ње по ступ ка.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Од би ја се пред лог за утвр ђи ва ње не у став но сти од ред бе чла на 12. 
За ко на о јав ном ду гу Ре пу бли ке Ср би је по осно ву пре у зи ма ња оба ве за Ре-
пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње по љо при вред ни ка 
на ста лих по осно ву не ис пла ће них пен зи ја и нов ча них на кна да („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 85/05 и 115/05).

2. Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти од ред бе чла на 12. За ко-
на о јав ном ду гу Ре пу бли ке Ср би је по осно ву пре у зи ма ња оба ве за Ре пу-
блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за по сле них на ста лих 
по осно ву не ис пла ће них пен зи ја и нов ча них на кна да („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 85/05 и 115/05).

О б р а з л о ж е њ е
(ви де ти на стра ни 83)
Од лу ка Устав ног су да 

IУ-144/2006 од 25. ју на 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 63/09)





2. МЕ ЂУ НА РОД НИ УГО ВО РИ





Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је
и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о са рад њи у обла сти нафт не и га сне 

при вре де ко ји је На род на скуп шти на по твр ди ла За ко ном 
о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма

(„Слу жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри“, број 83/08)
– члан 9, члан 10. став 2, члан 11. али не ја 4. и члан 12. став 2.

Сло бод но рас по ла га ње др жа ве сво јим уде лом у НИС-у, ко је је из-
вр ше но за кљу че њем и ра ти фи ка ци јом оспо ре ног Спо ра зу ма, са гла сно 
је са Уста вом, а Устав ни суд, пре ма чла ну 167. Уста ва, ни је над ле жан да 
оце њу је „еко ном ску оправ да ност“ од лу ке На род не скуп шти не о про да ји 
де ла др жав ног ка пи та ла.

Сред ства из јав не, па ти ме и из др жав не сво ји не, до ма ћим др жа-
вља ни ма мо гу се оту ђи ти у скла ду са за ко ном, а не по крет но сти у јав ној 
(др жав ној) сво ји ни стра ним прав ним и фи зич ким ли ци ма и у скла ду са 
ме ђу на род ним уго во ром, као оп штим прав ним ак том ја че прав не сна ге 
од за ко на. Ка ко је Спо ра зум ра ти фи ко ва ла На род на скуп шти на, чи ме 
је за ко но да вац у кон крет ном слу ча ју по себ ним за ко ном (за ко ном о по-
твр ђи ва њу) од лу чио о про да ји де ла др жав не сво ји не, то, по оце ни Су-
да, ни су по вре ђе не од ред бе Уста ва, а овла шће ње Вла де да пре го ва ра и 
од ре ди це ну про да је имо ви не у др жав ној сво ји ни у окви ру Спо ра зу мом 
утвр ђе не ме ђу др жав не са рад ње, у са гла сно сти је са Уста вом утвр ђе ним 
по ло жа јем Вла де да во ди по ли ти ку и из вр ша ва за ко не и дру ге оп ште ак-
те На род не скуп шти не, од но сно са за ко ном про пи са ним овла шће њем 
Вла де да вр ши пра ва и оба ве зе ко је Ре пу бли ка Ср би ја има као осни вач 
јав них пред у зе ћа, као и да рас по ла же имо ви ном Ре пу бли ке Ср би је.

Уго ва ра ње оба ве зе да ва ња пред но сти, под јед на ким усло ви ма, при-
вред ним су бјек ти ма уго вор них стра на у кон курс ном по ступ ку из бо ра 
из во ђа ча, као и ис по ру чи ла ца ма те ри јал но-тех нич ких ре сур са и ор га-
ни за ци ја ко је пру жа ју услу ге нео п ход не за ре а ли за ци ју пла ни ра них 
про је ка та, на на чин пред ви ђен од ред бом чла на 10. став 2, по оце ни Су-
да, ни је у су прот но сти са Уста вом.

Оспо ре ном од ред бом чла на 11. Спо ра зу ма, пре ма ко јој се при вре ме-
но за др жа ва ју ва же ћи зах те ви у по гле ду ква ли те та про ду ка та од пре ра-
де наф те, не де ро ги ра се ва же ће за ко но дав ство у обла сти за шти те жи-
вот не сре ди не и за шти те здра вља, од но сно за ко ном утвр ђе ни ро ко ви за 
до сти за ње од го ва ра ју ћих стан дар да у тој обла сти.

С об зи ром на то да оба ве за пре у зе та оспо ре ном од ред бом чла на 12. 
ста ва 2. Спо ра зу ма ни је обли га тор ног ка рак те ра, већ под ра зу ме ва са мо 
раз ма тра ње мо гућ но сти уво ђе ња фи скал них олак ши ца у ци љу под сти-
ца ња ин ве сти ци ја, то на ве де на од ред ба ни је у су прот но сти са Уста вом.

Устав ни суд, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан 
да оце њу је са гла сност по твр ђе них ме ђу на род них спо ра зу ма са за ко ни-
ма и дру гим оп штим ак ти ма ни же прав не сна ге од Уста ва.
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Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти од ре да ба чла на 9, чла на 10. став 2, чла на 11. али не ја 4. 
и чла на 12. став 2. Спо ра зу ма ко ји је На род на скуп шти на по твр ди ла За-
ко ном о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла-
де Ру ске Фе де ра ци је о са рад њи у обла сти нафт не и га сне при вре де („Слу-
жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри“, број 83/08).

2. Oдбацује се зах тев за оце ну са гла сно сти од ред бе чла на 9. Спо ра зу-
ма из тач ке 1. са За ко ном о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
38/01, 18/03, 45/05 и 123/07).

3. Од ба цу ју се зах те ви за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та и 
рад њи ко је су Вла да и Ми ни стар ство ру дар ства и енер ге ти ке пред у зе ли 
од да на пот пи си ва ња до да на до но ше ња од лу ке Устав ног су да, као и за об-
у ста ву из вр ше ња про да је 51% ка пи та ла НИС-а.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не те су ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти и за ко ни-

то сти по је ди них од ре да ба Спо ра зу ма ко ји је На род на скуп шти на по твр-
ди ла За ко ном на ве де ним у тач ки 1. из ре ке. Јед ном ини ци ја ти вом оспо ре-
на је устав ност од ре да ба чла на 9, чла на 10. став 2, чла на 11. али не ја 4. и 
чла на 12. став 2. Спо ра зу ма. Дру гом ини ци ја ти вом оспо ра ва се устав ност 
од ред бе чла на 9. Спо ра зу ма, као и ње на са гла сност са За ко ном о при ва ти-
за ци ји. Под но си о ци ини ци ја ти ва тра жи ли су да Устав ни суд, до до но ше-
ња од лу ке, об у ста ви из вр ше ње по је ди нач них ака та и рад њи ко је су Вла да 
и Ми ни стар ство ру дар ства и енер ге ти ке пред у зе ли од да на пот пи си ва ња 
Спо ра зу ма, као и да об у ста ви из вр ше ње про да је 51% ка пи та ла НИС-а.

Ини ци ја ти ве су, на осно ву За кључ ка Су да од 18. де цем бра 2008. го ди-
не, до ста вље не на ми шље ње На род ној скуп шти ни, ко је је у оста вље ном 
ро ку до би је но.

Уста вом је утвр ђе но: да се вла да ви на пра ва оства ру је сло бод ним и не-
по сред ним из бо ри ма, устав ним јем стви ма људ ских и ма њин ских пра ва, 
по де лом вла сти, не за ви сном суд ском вла шћу и по ви но ва њем вла сти Уста-
ву и за ко ну (члан 3. став 2.); да спољ на по ли ти ка Ре пу бли ке Ср би је по-
чи ва на оп ште при зна тим прин ци пи ма и пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, 
да су оп ште при хва ће на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ни ме ђу-
на род ни уго во ри са став ни део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и да се 
не по сред но при ме њу ју и да по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри мо ра ју би ти 
у скла ду са Уста вом (члан 16.); да су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки и 
да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло 
ком осно ву (члан 21. ст. 1. и 3.); да је сва ко, а по себ но Ре пу бли ка Ср би ја 
и ауто ном на по кра ји на, од го во ран за за шти ту жи вот не сре ди не (члан 74. 
став 2.); да еко ном ско уре ђе ње у Ре пу бли ци Ср би ји по чи ва на тр жи шној 
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при вре ди, отво ре ном и сло бод ном тр жи шту, сло бо ди пред у зет ни штва, 
са мо стал но сти при вред них су бје ка та и рав но прав но сти при ват не и дру-
гих об ли ка сво ји не (члан 82. став 1.); да сви има ју јед нак по ло жај на тр-
жи шту, да су за бра ње ни ак ти ко ји ма се, су прот но за ко ну, огра ни ча ва 
сло бод на кон ку рен ци ја, ства ра њем или зло у по тре бом мо но пол ског или 
до ми нант ног по ло жа ја, као и да су стра на ли ца из јед на че на на тр жи шту 
са до ма ћим (члан 84. ст. 1, 2. и 4.); да стра на фи зич ка и прав на ли ца мо гу 
сте ћи сво ји ну на не по крет но сти ма, у скла ду са за ко ном или ме ђу на род-
ним уго во ром (члан 85. став 1.); да се јем че при ват на, за дру жна и јав на 
сво ји на, те да је јав на сво ји на др жав на сво ји на, сво ји на ауто ном не по кра-
ји не и сво ји на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, да сви об ли ци сво ји не има ју 
јед на ку прав ну за шти ту, као и да се сред ства из јав не сво ји не оту ђу ју на 
на чин и под усло ви ма утвр ђе ним за ко ном (члан 86. ст. 1. и 3.); да Ре пу-
бли ка Ср би ја шти ти по тро ша че и да су по себ но за бра ње не рад ње усме ре-
не про тив здра вља, без бед но сти и при ват но сти по тро ша ча, као и све не-
ча сне рад ње на тр жи шту (члан 90.); да је оба ве за пла ћа ња по ре за и дру гих 
да жби на оп шта и да се за сни ва на еко ном ској мо ћи об ве зни ка (члан 91. 
став 2.); да Ре пу бли ка Ср би ја, по ред оста лог, уре ђу је и обез бе ђу је њен ме-
ђу на род ни по ло жај и од но се са дру гим др жа ва ма и ме ђу на род ним ор га-
ни за ци ја ма, је дин стве но тр жи ште, прав ни по ло жај при вред них су бје ка та, 
си стем оба вља ња по је ди них при вред них де лат но сти; роб не ре зер ве, еко-
ном ске од но се са ино стран ством, си стем кре дит них од но са са ино стран-
ством, по ре ски си стем, сво јин ске и обли га ци о не од но се и за шти ту свих 
об ли ка сво ји не, дру ге еко ном ске од но се од оп штег ин те ре са, одр жи ви 
раз вој, си стем за шти те и уна пре ђе ња жи вот не сре ди не, раз вој Ре пу бли ке 
Ср би је, по ли ти ку и ме ре за под сти ца ње рав но мер ног раз во ја по је ди них 
де ло ва Ре пу бли ке, као и дру ге од но се од ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју, у 
скла ду са Уста вом (члан 97. тач. 1, 6, 7, 8, 9, 12. и 17.); да Вла да утвр ђу је и 
во ди по ли ти ку и из вр ша ва за ко не и дру ге оп ште ак те На род не скуп шти не 
(члан 123. тач. 1. и 2.).

При ли ком оце не устав но сти оспо ре них од ре да ба Спо ра зу ма, Устав-
ни суд је имао у ви ду и Беч ку кон вен ци ју о уго вор ном пра ву ко ја је ра ти-
фи ко ва на Уред бом о ра ти фи ка ци ји Беч ке кон вен ци је о уго вор ном пра ву 
(„Слу жбе ни лист СФРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри и спо ра зу ми“, број 30/72).

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да су Спо ра зу мом, 
чи је су по је ди не од ред бе оспо ре не под не тим ини ци ја ти ва ма, уре ђе ни 
ме ђу соб ни од но си уго вор них стра на у ци љу „уза јам но ко ри сне са рад ње 
у уна пре ђе њу нафт не и га сне при вре де две зе мље“, ко ју уго вор не стра не 
на ла зе у по тре би „по ве ћа ња енер гет ске си гур но сти на осно ву обез бе ђе-
ња кон ти ну и ра них ис по ру ка га са и наф те из Ру ске фе де ра ци је у Ре пу бли-
ку Ср би ју, њи хо вог тран зи та у тре ће зе мље, као и про из вод ње нафт них 
де ри ва та на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је“ (пре ам бу ла уго во ра), те да су 
по је ди ним од ред ба ма Спо ра зу ма пред ви ђе не ак тив но сти стра на уго вор-
ни ца у оства ри ва њу ових ци ље ва, ко ји се, пре ма Спо ра зу му, обез бе ђу ју 
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ре а ли за ци јом про је ка та: из град ње на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је де о-
ни це га со вод ног си сте ма у окви ру ма ги страл ног га со вод ног си сте ма за 
тран зит и ис по ру ку при род ног га са из Ру ске фе де ра ци је у дру ге зе мље 
Евро пе, из град ње под зем ног скла ди шта га са „Ба нат ски двор“ и про јек та 
ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је тех но ло шког ком плек са ко ји при па да 
Ак ци о нар ском дру штву „Нафт на ин ду стри ја Ср би је“.

Оце њу ју ћи осно ва ност на во да под но си ла ца ини ци ја ти ве ко ји ма су 
оспо ре не по је ди не од ред бе Спо ра зу ма, Устав ни суд је утвр дио:

Оспо ре ном од ред бом чла на 9. Спо ра зу ма пред ви ђе но је да у ци љу ре-
а ли за ци је про јек та ре кон струк ци је и мо дер ни за ци је тех но ло шког ком-
плек са Ак ци о нар ског дру штва „Нафт на ин ду стри ја Ср би је“ срп ска стра-
на про да је Отво ре ном ак ци о нар ском дру штву „Га зпром“ или афи ли ра ном 
ли цу (ком па ни ји–кћер ки) ко ју оно од ре ди, 51-про цент ни удео уче шћа у 
Ак ци о нар ском дру штву „Нафт на ин ду стри ја Ср би је“ под усло ви ма ко је 
они до го во ре. Оспо ра ва ју ћи устав ност ове од ред бе Спо ра зу ма, под но си-
о ци ини ци ја ти ве ис ти чу да се са гла сно од ред би чла на 82. став 1. Уста ва 
ко јом су утвр ђе на основ на на че ла еко ном ског уре ђе ња у Ре пу бли ци, а ко ја 
га ран ту ју сло бод но и отво ре но тр жи ште и сло бо ду пред у зет ни штва, пра-
во сво ји не, по себ но ка да се др жа ва по ја вљу је као вла сник, мо же сте ћи са-
мо у отво ре ном над ме та њу у ко ме сви за ин те ре со ва ни су бјек ти, без об зи-
ра да ли се ра ди о до ма ћим или стра ним прав ним или фи зич ким ли ци ма, 
има ју јед на ку мо гућ ност да се над ме ћу и из бо ре за ку по ви ну од ре ђе ног 
де ла у ка пи та лу АД НИС, по уна пред од ре ђе ној це ни за пре нос тог пра-
ва. Ка ко се оспо ре ном од ред бом Спо ра зу ма вр ши ди рект на про да ја овог 
ка пи та ла, без уна пред од ре ђе не це не, оспо ре на од ред ба Спо ра зу ма ни је у 
са гла сно сти са на ве де ном од ред бом Уста ва. Оспо ре на од ред ба, ка ко на-
во де под но си о ци ини ци ја ти ве, ни је у са гла сно сти ни са од ред ба ма чла-
на 84. ст. 1. и 2. Уста ва, „јер у мно гим сво јим од ред ба ма уго ва ра за јед ну 
уго вор ну стра ну – Ру ску фе де ра ци ју, од но сно прав на ли ца у вла сни штву 
ове стра не др жа ве по вла шћен по ло жај на тр жи шту и про тив но Уста ву и 
за ко ну овој ком па ни ји ко ја ће би ти ве ћин ски вла сник у бу ду ћим пред у-
зе ћи ма за екс пло а та ци ју при род ног га са и наф те обез бе ђу је мо но пол ски 
по ло жај на тр жи шту“. Оспо ра ва ју ћи да ље на ве де ну од ред бу Спо ра зу ма, 
под но си о ци ини ци ја ти ве на во де да у прав ном по рет ку не по сто ји за кон 
ко ји до зво ља ва да се др жав на имо ви на оту ђу је без спро ве де ног по ступ ка 
и кроз ме ђу на род ни уго вор ко ји не са др жи кон крет не и бит не еле мен те 
ова ко круп ног прав ног по сла, те да сто га оспо ре на од ред ба ни је у са гла-
сно сти ни са од ред бом чла на 86. став 3. Уста ва, пре ма ко јој је, по ми шље-
њу под но си ла ца ини ци ја ти ве, оту ђе ње др жав не имо ви не мо гу ће је ди но у 
скла ду са за ко ном утвр ђе ним пра ви ли ма тог по ступ ка. По ми шље њу ини-
ци ја то ра, оспо ре на од ред ба ни је у са гла сно сти ни са За ко ном о при ва ти-
за ци ји ко јим је уре ђен по сту пак про да је др жав ног ка пи та ла, а про да јом 
НИС-а на на чин пред ви ђен оспо ре ним Спо ра зу мом, ка ко на во де, знат но 
ис под вред но сти ове ком па ни је „на не ће се не са гле ди ва ма те ри јал на ште-
та и угро зи ти не при ко сно ве ност тр жи шних ме ха ни за ма“.
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У ми шље њу За ко но дав ног од бо ра На род не скуп шти не на во ди се да је 
чла ном 86. став 3. Уста ва про пи са но да се сред ства из јав не сво ји не оту ђу ју 
на на чин и под усло ви ма утвр ђе ним за ко ном, да је јав на сво ји на у сми слу 
чла на 86. став 1. Уста ва и др жав на сво ји на и да из од ре да ба За ко на о при-
ва ти за ци ји про из ла зи да се усло ви и по сту пак про да је др жав ног ка пи та ла 
мо гу нор ми ра ти и по себ ним про пи сом. У кон крет ном слу ча ју тај про пис 
је За кон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ср би је и Вла де Ру ске Фе-
де ра ци је, ко јим је по твр ђе ни ме ђу на род ни уго вор у сми слу чла на 16. Уста-
ва по стао са став ни део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и ко ји има су-
пре ма ци ју у од но су на до ма ћи по ре дак са гла сно чла ну 194. Уста ва. Да ље 
се на во ди да су за шти та сло бод не кон ку рен ци је и за бра на ства ра ња или 
зло у по тре бе мо но пол ског или до ми нант ног по ло жа ја, као устав не ка те го-
ри је, бли же уре ђе ни по себ ним за ко ном ко јим је пред ви ђе но фор ми ра ње 
са мо стал не и не за ви сне ор га ни за ци је и уре ђен по сту пак за шти те сло бод не 
кон ку рен ци је и да Устав ни суд, у сми слу чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан 
да оце њу је евен ту ал но по сто ја ње по тре бе за за шти том кон ку рен ци је.

Од ред ба чла на 82. став 1. Уста ва, на чи ју се по вре ду ука зу је, по схва-
та њу Су да, са др жи основ на на че ла на ко ји ма се за сни ва еко ном ско уре-
ђе ње та ко што од ре ђу је да еко ном ско уре ђе ње у Ре пу бли ци Ср би ји по-
чи ва на тр жи шној при вре ди, отво ре ном и сло бод ном тр жи шту, сло бо ди 
пред у зет ни штва, са мо стал но сти при вред них су бје ка та и рав но прав но сти 
при ват не и дру гих об ли ка сво ји не. На чел на рав но прав ност свих сво јин-
ских об ли ка из чла на 82. став 1. Уста ва, од но сно рав но прав ност при ват-
не и дру гих об ли ка сво ји не, по оце ни Су да, под ра зу ме ва и рав но прав ност 
јав не, а то зна чи и др жав не сво ји не са дру гим об ли ци ма сво ји не, што је 
из ри чи то утвр ђе но и од ред бом чла на 86. став 1. Уста ва, ко ја јем чи јед-
на ку прав ну за шти ту свих об ли ка сво ји не – при ват не, за дру жне и јав-
не сво ји не. По ла зе ћи од Уста вом утвр ђе ног прин ци па рав но прав но сти 
свих об ли ка сво ји не, по оце ни Су да, Уста вом про кла мо ва ном прин ци-
пу тр жи шне при вре де, отво ре ног и сло бод ног тр жи шта не про ти ву ре чи 
сло бод но рас по ла га ње др жа ве сво јим уде лом у НИС-у ко је је из вр ше но 
за кљу че њем и пар ла мен тар ном устав но прав ном ра ти фи ка ци јом оспо-
ре ног Спо ра зу ма. Та ко ђе, Суд на ла зи да ова од ред ба Уста ва, ко ја је по 
свом ка рак те ру на чел на, не са др жи ни из ри чи то упу ћи ва ње на за кон-
ско ре гу ли са ње по ступ ка оту ђе ња др жав не имо ви не. Та ква оба ве за про-
из ла зи из од ред бе чла на 86. став 3. Уста ва, ко ја пред ви ђа да се сред ства 
из јав не сво ји не оту ђу ју на на чин и под усло ви ма утвр ђе ним за ко ном. 
Осим то га, Устав у од ред би чла на 85. став 1. утвр ђу је да стра на фи зич-
ка и прав на ли ца мо гу сте ћи сво ји ну на не по крет но сти ма, укљу чу ју ћи и 
не по крет но сти ко је су у др жав ној сво ји ни, у скла ду са за ко ном или ме-
ђу на род ним уго во ром. У том сми слу, из од ред бе чла на 86. став 3, а у ве-
зи са од ред бом чла на 85. став 1. Уста ва, по оце ни Су да, про из ла зи да се 
сред ства из јав не сво ји не, па ти ме и сред ства у прав ном ре жи му др жав не 
сво ји не, мо гу оту ђи ти до ма ћим др жа вља ни ма, у скла ду са за ко ном, а не-
по крет но сти у јав ној (др жав ној) сво ји ни стра ним прав ним и фи зич ким 
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ли ци ма и у скла ду са ме ђу на род ним уго во ром, као оп штим прав ним ак-
том ја че прав не сна ге од за ко на. Бу ду ћи да Устав у на ве де ним и дру гим 
од ред ба ма не утвр ђу је да је оту ђи ва ње сред ста ва у др жав ној сво ји ни је-
ди но мо гу ће у „отво ре ном над ме та њу“, да је уре ђи ва ње пи та ња ко ја се 
од но се на про да ју имо ви не ко ја је у сво ји ни др жа ве и од ре ђи ва ње усло-
ва под ко ји ма ће се из вр ши ти та про да ја у над ле жно сти На род не скуп-
шти не, ко ја пре ма Уста ву вр ши за ко но дав ну власт до но ше њем за ко на и 
по твр ђи ва њем за кљу че них ме ђу на род них уго во ра ко ји ма се ови од но си 
уре ђу ју, са ста но ви шта Уста ва, по оце ни Су да, од зна ча ја је да ли је про-
да ју из вр шио вла сник имо ви не, од но сно ор ган на ко га је др жа ва пре не ла 
то овла шће ње и да ли су усло ви и на чин оту ђе ња уре ђе ни за ко ном, од но-
сно ме ђу на род ним уго во ром ка ко је то пред ви ђе но од ред ба ма чла на 85. 
став 1. и чла на 86. став 3. Уста ва. При ли ком оце не са гла сно сти оспо ре не 
од ред бе чла на 9. Спо ра зу ма са Уста вом, а са ста но ви шта раз ло га на ве де-
них у ини ци ја ти ви, Суд је имао у ви ду и са др жи ну Спо ра зу ма у це ли ни, а 
по себ но це ли ну са ме оспо ре не од ред бе чла на 9. Спо ра зу ма. На и ме, Суд је 
оце нио да пред мет Спо ра зу ма ни је је ди но, ни ти пре вас ход но оту ђе ње де-
ла др жав не сво ји не, већ ком плек сно ус по ста вља ње од но са ме ђу др жав не 
са рад ње у од ре ђе ној обла сти при вре де ко ја је од оп штег ин те ре са, као и да 
је про да ја де ла др жав не сво ји не Спо ра зу мом пред ви ђе на као део укуп но 
ус по ста вље не ме ђу др жав не са рад ње у овој обла сти. С об зи ром на то да 
је Спо ра зум ра ти фи ко ва ла На род на скуп шти на, чи ме је по себ ним за ко-
ном, за ко ном о по твр ђи ва њу, за ко но да вац у кон крет ном слу ча ју од лу чио 
о про да ји де ла др жав не сво ји не, то, по оце ни Су да, оспо ре ном од ред бом 
ни су по вре ђе не на ве де не од ред бе Уста ва. Има ју ћи у ви ду да про да ја де-
ла др жав ног ка пи та ла ак ци о нар ског дру штва пред ста вља део уго во ром 
пред ви ђе не „уза јам но ко ри сне са рад ње у уна пре ђе њу нафт не и га сне при-
вре де две зе мље“, ко ји об у хва та и „ре а ли за ци ју про јек та ре кон струк ци је 
и мо дер ни за ци је тех но ло шког ком плек са Ак ци о нар ског дру штва Нафт на 
ин ду стри ја Ср би је про да јом де ла др жав ног ка пи та ла“, да ва ње овла шће ња 
Вла ди да пре го ва ра и од ре ди це ну про да је имо ви не у др жав ној сво ји ни у 
окви ру Спо ра зу мом утвр ђе не уза јам но ко ри сне са рад ње, по оце ни Су да, у 
са гла сно сти је са Уста вом утвр ђе ним по ло жа јем Вла де да во ди по ли ти ку 
и из вр ша ва за ко не и дру ге оп ште ак те На род не скуп шти не. Устав ни суд је 
кон ста то вао да је на ве де но овла шће ње Вла де у са гла сно сти и са За ко ном 
о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 55/05, 71/05, 101/07 и 65/08), утвр ђе-
ним по ло жа јем Вла де као но си о ца из вр шне вла сти у Ре пу бли ци, од но сно 
са За ко ном про пи са ним овла шће њем Вла де да вр ши пра ва и оба ве зе ко је 
Ре пу бли ка Ср би ја има као осни вач јав них пред у зе ћа, као и да рас по ла же 
имо ви ном Ре пу бли ке Ср би је (чл. 4. и 5.).

По ми шље њу под но си ла ца ини ци ја ти ве, Ак ци о нар ско дру штво Нафт-
на ин ду стри ја Ср би је има „при ви ле го ван“ по ло жај на тр жи шту, па је сто га 
и ме ђу на род ни уго вор ко ји за свој пред мет има про да ју др жав ног уде ла у 
та квој ком па ни ји су про тан од ред би чла на 84. став 2. Уста ва ко јом се за бра-
њу ју ак ти ко ји ма се, су прот но за ко ну, огра ни ча ва сло бод на кон ку рен ци ја, 
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ства ра њем или зло у по тре бом мо но пол ског или до ми нант ног по ло жа ја. 
Од ред ба чла на 9. Спо ра зу ма чи ја се устав ност оспо ра ва пред ви ђа да, „... 
срп ска стра на про да је Отво ре ном ак ци о нар ском дру штву ’Га зпром’ или 
афи ли ра ном ли цу (ком па ни ји-кћер ки ко ју оно од ре ди), 51-про цент ни удео 
уче шћа у Ак ци о нар ском дру штву ’Нафт на ин ду стри ја Ср би је’, под усло ви-
ма ко ји они до го во ре.“ Из на ве де не од ред бе Спо ра зу ма, по оце ни Су да, 
про из ла зи да се овом од ред бом пред ви ђа про да ја де ла ка пи та ла у др жав-
ној сво ји ни, од но сно да се ме ња је ди но вла снич ка струк ту ра ка пи та ла ове 
ком па ни је. Бу ду ћи да оспо ре ном од ред бом Спо ра зу ма ни су пред ви ђе не, 
ни ти су пре у зе те оба ве зе „ус по ста вља ња“ дру га чи јег, од но сно „при ви ле го-
ва ног“ по ло жа ја у од но су на по ло жај ко ји ова ком па ни ја, са гла сно уну тра-
шњем за ко но дав ству има у Ре пу бли ци у вре ме за кљу че ња Спо ра зу ма, то 
се, по оце ни Су да, ни ак ти ма пот пи си ва ња и по твр ђи ва ња та квог спо ра зу-
ма, не мо же да ва ти ши ре деј ство од оно га ко је објек тив но има ју. По во дом 
тврд њи да је оспо ре ни Спо ра зум ште тан, од но сно да ће се про да ја из вр-
ши ти ис под ствар не вред но сти ове ком па ни је, Устав ни суд је оце нио да, 
са гла сно чла ну 167. Уста ва, ни је над ле жан да оце њу је „еко ном ску оправ да-
ност“ од лу ке На род не скуп шти не о про да ји де ла др жав ног ка пи та ла, што 
је пред мет оспо ре не од ред бе Спо ра зу ма. Та ко ђе, пи та ње да ли ће се про-
да ја др жав ног ка пи та ла из вр ши ти ис под ствар не вред но сти, ка ко то на во-
де под но си о ци ини ци ја ти ве, по оце ни Су да ствар је при ме не Спо ра зу ма и 
од го вор но сти Вла де да на осно ву овла шће ња ко је јој је за ко ном утвр ди ла 
На род на скуп шти на у по ступ ку про да је по стиг не од го ва ра ју ћу це ну.

Од ред ба чла на 10. став 2. Спо ра зу ма ко јом је про пи са но да из бор из-
во ђа ча (ви ше из во ђа ча), као и ис по ру чи ла ца ма те ри јал но-тех нич ких ре-
сур са и ор га ни за ци ја ко је пру жа ју услу ге нео п ход не за ре а ли за ци ју ових 
про је ка та, оба вља ју Ком па ни је и Ак ци о нар ско дру штво „Нафт на ин ду-
стри ја Ср би је“ на осно ву кон кур са (тен де ра) и да се уз дру ге под јед на ке 
усло ве пред ност да је при вред ним су бјек ти ма др жа ва Стра на, оспо ра ва се 
на во дом да ни је у са гла сно сти с од ред ба ма чла на 82. став 1. и чла на 84. ст. 
1, 2. и 4. Уста ва, ко је га ран ту ју сло бод но и отво ре но тр жи ште и јед нак по-
ло жај на тр жи шту стра них и до ма ћих ли ца.

У ми шље њу За ко но дав ног од бо ра на во ди се да евен ту ал на пред ност 
ко ја би се да ла при вред ним су бјек ти ма др жа ва Стра на мо же по сто ја ти, 
ако су сви оста ли усло ви исти или ма кар под јед на ки, што је уоби ча је на 
од ред ба и у дру гим ре ле вант ним по зи тив ним за ко ни ма.

Да ва ње пред но сти по је ди ним при вред ним су бјек ти ма у кон курс ном 
по ступ ку из бо ра из во ђа ча, као и ис по ру чи ла ца ма те ри јал но-тех нич ких 
ре сур са и ор га ни за ци ја ко је пру жа ју услу ге нео п ход не за ре а ли за ци ју ових 
про је ка та, при дру гим под јед на ким усло ви ма, што је пред ви ђе но оспо ре-
ном од ред бом Спо ра зу ма, по оце ни Устав ног су да, ни је у су прот но сти са 
од ред ба ма чла на 82. став 1. и чла на 84. став 1. Уста ва. На ве де ним од ред-
ба ма Уста ва утвр ђе но је да еко ном ско уре ђе ње у Ре пу бли ци Ср би ји по-
чи ва на тр жи шној при вре ди, отво ре ном и сло бод ном тр жи шту, сло бо ди 
пред у зет ни штва, са мо стал но сти при вред них су бје ка та и рав но прав но сти 
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при ват не и дру гих об ли ка сво ји не и да сви има ју јед нак по ло жај на тр-
жи шту. Устав на на че ла тр жи шне при вре де и отво ре ног и сло бод ног тр-
жи шта, по оце ни Су да, ни су на ру ше на кон курс ним по ступ ком из бо ра из-
во ђа ча, ко ји је пред ви ђен Спо ра зу мом. Ни да ва ње пред но сти по је ди ним 
при вред ним су бјек ти ма у по ступ ку из бо ра из во ђа ча, као и ис по ру чи ла-
ца ма те ри јал но-тех нич ких ре сур са и ор га ни за ци ја ко је пру жа ју услу ге 
нео п ход не за ре а ли за ци ју ових про је ка та, при дру гим јед на ким усло ви-
ма при вред них су бје ка та, по оце ни Су да, ни је акт на ру ша ва ња тр жи шне 
при вре де и прин ци па отво ре ног и сло бод ног тр жи шта. На и ме, тр жи шна 
при вре да и отво ре но и сло бод но тр жи ште, по оце ни Су да, би ли би на-
ру ше ни ако би се у кон курс ном по ступ ку из бор из во ђа ча вр шио фа во-
ри зо ва њем по је ди них при вред них су бје ка та, би ло из бо ром оних ко ји не 
ис пу ња ва ју усло ве кон кур са, би ло у слу ча ју да се пред ност да је из во ђа чу 
ко ји ну ди не по вољ ни је усло ве. Сто га ни тврд ња под но си о ца ини ци ја ти ве 
да је од ред ба чла на 10. став 2. Спо ра зу ма су прот на од ред би чла на 84. став 
4. Уста ва, по оце ни Су да, ни је осно ва на, јер се том од ред бом Уста ва га ран-
ту је јед нак по ло жај стра них ли ца на тр жи шту са до ма ћим. По ла зе ћи од 
на ве де них од ре да ба Уста ва, про тив у став но би, по оце ни Су да, би ло уго ва-
ра ње пред но сти су бје ка та из др жа ва уго вор ни ца у од но су на су бјек те из 
дру гих др жа ва, без об зи ра на то да ли ис пу ња ва ју кон кур сом пред ви ђе не 
усло ве, од но сно под не јед на ким усло ви ма, као и ако би се пред ви де ла са-
мо за су бјек те из јед не др жа ве ко ји ис пу ња ва ју кон курс не усло ве, а не и за 
при вред не су бјек те обе др жа ве стра не уго вор ни це. По ла зе ћи од то га да 
се оспо ре ном од ред бом Спо ра зу ма, у кон курс ном по ступ ку, под јед на ким 
усло ви ма, пред ност да је при вред ним су бјек ти ма уго вор них стра на, оспо-
ре на од ред ба Спо ра зу ма, по оце ни Су да, ни је у су прот но сти са Уста вом.

Од ред ба чла на 11. Спо ра зу ма оспо ра ва се у де лу ко јим је про пи са но 
да Срп ска стра на за ре а ли за ци ју про је ка та на ве де них у чла ну 1. овог спо-
ра зу ма обез бе ђу је за др жа ва ње у пе ри о ду до за вр шет ка ре кон струк ци је и 
мо дер ни за ци је тех но ло шког ком плек са Ак ци о нар ског дру штва „Нафт на 
ин ду стри ја Ср би је“ ва же ћих зах те ва у по гле ду ква ли те та про ду ка та од 
пре ра де наф те ко ји се про из во де. По ми шље њу под но си ла ца ини ци ја ти-
ве, ова од ред ба Спо ра зу ма у су прот но сти је са од ред ба ма чла на 74. и чла-
на 90. став 2. Уста ва, јер Ре пу бли ка Ср би ја, ка ко се на во ди у ини ци ја ти ви, 
„има оба ве зу, на осно ву ва же ћег Уста ва... да без од ла га ња до кра ја спро-
ве де сво је по сто је ће про пи се о за шти ти здра вља и жи вот не сре ди не и да 
уна пре ди сво је за ко но дав ство у овим обла сти ма“.

У ми шље њу За ко но дав ног од бо ра на во ди се да је пи та ње ква ли те та 
про ду ка та од пре ра де наф те ко ји се про из во де са мо је дан од сег ме на та за-
шти те жи вот не сре ди не и за шти те по тро ша ча, као и да оспо ре ним чла ном 
11. Спо ра зу ма ни је до ве де на у пи та ње Уста вом утвр ђе на од го вор ност Ре пу-
бли ке за за шти ту жи вот не сре ди не, као и за шти ту здра вља и без бед но сти 
по тро ша ча. На во ди се да ље да је за шти та жи вот не сре ди не, као и здра вља и 
без бед но сти по тро ша ча, у Ре пу бли ци уре ђе на, по ред оста лог, и За ко ном о 
за шти ти жи вот не сре ди не, За ко ном о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли 
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за га ђи ва ња жи вот не сре ди не, За ко ном о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре-
ди ну, да су овим про пи си ма у ци љу за шти те жи вот не сре ди не пред ви ђе ни 
усло ви и по сту пак из да ва ња ин те гри са не до зво ле за по стро је ња и ак тив-
но сти ко је мо гу има ти не га ти ван ути цај на здра вље љу ди, жи вот ну сре ди ну 
или ма те ри јал на до бра, као и да је за по сто је ћа по стро је ња утвр ђе на оба-
ве за при ба вља ња ин те гри са не до зво ле, од но сно спро во ђе ња ме ра за шти те 
жи вот не сре ди не нај ка сни је до 2015. го ди не. Та ко ђе се на во ди да, из тек ста 
чла на 11. став 1. тач ка 4. Спо ра зу ма, про из ла зи да су евен ту ал на огра ни че-
ња у по гле ду при ме не про пи са ко ји ма се ре гу ли ше ква ли тет про ду ка та од 
пре ра де наф те ко ји се про из во де при вре ме не при ро де, од но сно да ће ре ле-
вант ни про пи си сва ка ко мо ћи да се ме ња ју по сле „за вр шет ка ре кон струк-
ци је и мо дер ни за ци је тех но ло шког ком плек са АД НИС“.

Оспо ра ва ју ћи од ред бу чла на 11. Спо ра зу ма, под но си о ци ини ци ја ти ве 
по ла зе од прет по став ке да ва же ћи зах те ви у по гле ду ква ли те та про ду ка та 
од наф те „угро жа ва ју здра вље и жи вот ну сре ди ну“, те да пре у зе та оба ве за 
Ре пу бли ке да „за др жи“ ове зах те ве до за вр шет ка ре кон струк ци је и мо дер-
ни за ци је НИС-а ни је у скла ду са Уста вом утвр ђе ном од го вор но шћу Ре пу-
бли ке да шти ти жи вот ну сре ди ну и здра вље по тро ша ча. Уста вом утвр ђе ну 
оба ве зу да шти ти жи вот ну сре ди ну и здра вље по тро ша ча Ре пу бли ка, са-
гла сно Уста ву, оства ру је до но ше њем од го ва ра ју ћих за ко на. Под но си о ци 
ини ци ја ти ве, ме ђу тим, не на во де да ли су „ва же ћи зах те ви“ у су прот но-
сти са за ко ни ма ко ји ма је ова област уре ђе на. Ме ђу тим, и да је пре у зе та 
оба ве за у су-прот но сти са ва же ћим за ко но дав ством Ре пу бли ке Ср би је, то, 
по оце ни Су да, не би био до во љан раз лог ње не не у став но сти, јер је ме ђу-
на род ни уго вор акт ја че прав не сна ге од би ло ко јег уну тра шњег про пи са, 
осим Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Та ко ђе, ја ча прав на сна га овог ме ђу на род-
ног уго во ра, по оце ни Су да, не спре ча ва при ме ну оп штих про пи са о за-
шти ти здра вља и здра ве жи вот не сре ди не, ни ти уки да мо гућ ност из ме не и 
уна пре ђе ња за ко но дав ства у обла сти за шти те жи вот не сре ди не, јер је Ме-
ђу на род ни уго вор чи ја се устав ност оспо ра ва би ла те рал ни спо ра зум, ко ји 
не мо же да де ро ги ра ва же ће за ко но дав ство већ има деј ство са мо на од но се 
уре ђе не тим уго во ром. Има ју ћи у ви ду да мо дер ни за ци ја и ре кон струк ци ја 
нафт не ин ду стри је има за циљ ства ра ње усло ва за про из вод њу „ква ли тет-
ни јих“ про ду ка та од пре ра де наф те, ова ко пре у зе та оба ве за, по на ла же њу 
Су да, не мо же се сма тра ти ак том ко ји је су про тан Уста вом утвр ђе ној оба-
ве зи Ре пу бли ке да шти ти жи вот ну сре ди ну, јер и про пи си ко ји ма је уре-
ђе на за шти та жи вот не сре ди не и за шти та здра вља по тро ша ча пред ви ђа ју 
од го ва ра ју ће ро ко ве, од но сно вре ме за мо дер ни за ци ју по сто је ћих обје ка та 
и опре ме ра ди до сти за ња за ко ном утвр ђе них стан дар да у овој обла сти.

Од ред бом чла на 12. став 2. Спо ра зу ма про пи са но је да ће Срп ска 
стра на раз мо три ти мо гућ ност да се ма те ри ја ли, услу ге и ра до ви нео п ход-
ни за ре а ли за ци ју про је ка та на ве де них у чла ну 1. овог спо ра зу ма, осло бо-
де по ре за на до да ту вред ност до до сти за ња њи хо ве ис пла ти во сти. Под-
но си лац ини ци ја ти ве сма тра да је оспо ре на од ред ба су прот на устав ним 
од ред ба ма о јед на ко сти пред Уста вом и за ко ном (члан 21. став 1.), за бра ни 
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дис кри ми на ци је (члан 21. став 3.) и оп штој оба ве зи пла ћа ња по ре за (члан 
91. став 2.). Сво је схва та ње за сни ва на за кључ ку да се оба ве за раз ма тра ња 
мо гућ но сти осло ба ђа ња од по ре за на до да ту вред ност „не мо же ис пу ни-
ти без кр ше ња... од ред би о за бра ни дис кри ми на ци је“ и да су „сви дру ги 
прав ни су бјек ти, фи зич ка и прав на ли ца ко ја оба вља ју де лат ност ко ја пот-
па да под фи скал ну ју рис дик ци ју Ре пу бли ке Ср би је ду жна да об ра чу на ва ју 
и пла ћа ју по рез на до да ту вред ност и ни јед ним уго во ром ни је мо гу ће од-
ре ди ти од сту па ње од на ве де не оба ве зе“.

По ми шље њу За ко но дав ног од бо ра, ни су осно ва ни на во ди под но си-
о ца ини ци ја ти ве, јер оспо ре на од ред ба Спо ра зу ма ни је обли га тор ног ка-
рак те ра. Осим то га, ка ко се на во ди у ми шље њу, мо гу ће је да се фи скал ни 
бе не фи ти кон сти ту и шу за раз ли чи те гру па ци је ин ве сти то ра или за од ре-
ђе не де лат но сти ко ји ма се под сти чу ин ве сти ци је, те оспо ре ни чла на 12. 
Спо ра зу ма ни је у су прот но сти са од ред ба ма чл. 21. и 91. Уста ва.

На ве де ном од ред бом Спо ра зу ма, по оце ни Устав ног су да, Ре пу бли ка 
Ср би ја се је ди но оба ве за ла да „раз мо три мо гућ ност“, а не и да уки не по рез 
на до да ту вред ност. Је ди на из ве сна ме ђу на род на оба ве за ко ја про ис ти че 
из на ве де не од ред бе Спо ра зу ма је да се ис пи та мо гућ ност уки да ња по ре-
за на до да ту вред ност, а не и ње го во си гур но уки да ње. Оту да, ову оба ве зу 
Ре пу бли ка Ср би ја, по оце ни Су да, мо же у до број ве ри да из вр ши без би ло 
ка квог ри зи ка про тив у став ног по сту па ња. Уко ли ко би Ре пу бли ка Ср би ја 
дру гој уго вор ној стра ни пру жи ла уве ра ва ња да је у до број ве ри ту мо гућ-
ност раз мо три ла, без об зи ра на ре зул та те та квог раз ма тра ња, уго вор на 
оба ве за би у прав ном по гле ду би ла ис пу ње на. Бу ду ћи да Устав не уре ђу је 
не по сред но по ре ске олак ши це и осло бо ђе ња, као и да је уре ђи ва ње ових 
пи та ња, са гла сно Уста ву, ствар од го ва ра ју ће по ре ске по ли ти ке, по схва та-
њу Су да осло бо ђе ње од оба ве зе пла ћа ња по ре за на до да ту вред ност чи ју 
ће мо гућ ност др жа ва раз мо три ти са гла сно оба ве зи пре у зе тој на ве де ном 
од ред бом Спо ра зу ма, мо же се да ти са мо под за ко ном про пи са ним усло-
ви ма, у скла ду са Уста вом. Устав ни суд сто га оце њу је да оспо ре на од ред ба 
чла на 12. Спо ра зу ма ни је не са гла сна са Уста вом.

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 53. 
став 3. За ко на о Устав ном су ду, оце нио да не ма осно ва за по кре та ње по-
ступ ка по во дом под не тих ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти оспо ре них 
од ре да ба Спо ра зу ма, па ини ци ја ти ву ни је при хва тио.

У ве зи са на во ди ма под но си ла ца ини ци ја ти ве да од ред ба чла на 9. Спо-
ра зу ма ни је у са гла сно сти са За ко ном о при ва ти за ци ји и да од ред бе Спо-
ра зу ма ко је има ју ка рак тер по је ди нач них нор ми мо ра ју би ти у са гла сно-
сти не са мо са Уста вом већ и са до ма ћим за ко ни ма ко ји ма је од го ва ра ју ћа 
област уре ђе на, Устав ни суд је утвр дио да су, са гла сно Уста ву, по твр ђе ни 
ме ђу на род ни уго во ри са став ни део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и 
да се не по сред но при ме њу ју, као и да по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри мо-
ра ју би ти у скла ду са Уста вом (члан 16. став 2.). Има ју ћи у ви ду прав ну 
сна гу и прин цип не по сред не при мен љи во сти по твр ђе них ме ђу на род них 
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уго во ра, као и да по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри не сме ју би ти у су прот-
но сти са Уста вом, а да за ко ни и дру ги оп шти ак ти до не ти у Ре пу бли ци 
Ср би ји не сме ју би ти у су прот но сти са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во-
ри ма (члан 194. ст. 4. и 5. Уста ва), Устав ни суд је оце нио да из на ве де них 
од ре да ба Уста ва сле ди да се по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри, пре ма сво јој 
прав ној сна зи, на ла зе од мах иза Уста ва. Сто га су за устав но суд ску кон тро-
лу ових ака та, по оце ни Су да, од зна ча ја је ди но нор ме Уста ва, те не по сто-
ји устав ни основ за оце ну са гла сно сти по твр ђе них ме ђу на род них уго во ра, 
па и оних ко ји са др же нор ме по је ди нач ног ка рак те ра, са до ма ћим за ко ни-
ма. У том сми слу, до ма ћи за ко ни ко ји не по сред но или по сред но до ди ру ју 
са др жи ну оспо ре ног ме ђу на род ног уго во ра, по оце ни Су да, мо гу би ти од 
зна ча ја је ди но уко ли ко по твр ђу ју тач ност објек тив но-прав не ин тер пре та-
ци је ре ле вант них устав них нор ми. По ла зе ћи од то га да, на осно ву од ре да-
ба чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да оце њу је са гла сност по твр ђе них ме-
ђу на род них спо ра зу ма са за ко ни ма и дру гим оп штим ак ти ма ни же прав не 
сна ге од Уста ва, Устав ни суд је ини ци ја ти ву у овом де лу, са гла сно од ред би 
чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду, од ба цио.

С об зи ром на то да је у овој прав ној ства ри до нео ко нач ну од лу ку, 
зах тев за при вре ме ну об у ста ву из вр ше ња свих по је ди нач них ака та и рад-
њи ко је су Вла да и Ми ни стар ство енер ге ти ке пред у зе ли од да на ње го вог 
пот пи си ва ња, као и зах тев да „об у ста ви из вр ше ње про да је 51% ка пи та ла“ 
Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду, 
од ба цио. По во дом ових зах те ва ини ци ја то ра, Устав ни суд је имао у ви ду и 
од ред бу чла на 25. Беч ке кон вен ци је о уго вор ном пра ву ко јом је пред ви ђе-
но да се уго вор или део уго во ра при ме њу је при вре ме но док уго вор сту пи 
на сна гу, ако је са мим уго во ром та ко од ре ђе но, а да је од ред бом чла на 17. 
тач ка 5. Спо ра зу ма пред ви ђе но да се овај Спо ра зум при вре ме но при ме-
њу је од да ту ма ње го вог пот пи си ва ња.

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 36. 
став 1. тач ка 1) и чла на 46. тач. 3) и 5) За ко на о Устав ном су ду, до нео Ре-
ше ње као у из ре ци.

На осно ву чла на 49. став 2. За ко на о Устав ном су ду, Суд је од лу чио да 
ово Ре ше ње об ја ви у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУм-159/2008 од 16. ју ла 2009. го ди не
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ОД ЛУ КЕ

Уред ба о ми ни му му про це са ра да у Јав ном пред у зе ћу „Елек тро при вре да 
Ср би је“

(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 33/2000)
– члан 2.

Вла да је пре ко ра чи ла сво ја овла шће ња утвр ђе на за ко ном про пи су ју-
ћи овла шће ње за ге не рал ног ди рек то ра Јав ног пред у зе ћа „Елек тро при-
вре да Ср би је“, од но сно за ди рек то ре јав них пред у зе ћа у ње го вом са ста-
ву, да од ре де на чин обез бе ђи ва ња ми ни му ма про це са ра да.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред ба чла на 2. Уред бе о ми ни му му про це са ра да 
у Јав ном пред у зе ћу „Елек тро при вре да Ср би је“ („Слу жбе ни гла сник“, број 
33/2000), у вре ме ва же ња ни је би ла у са гла сно сти са за ко ном.

2. Од би ја се пред лог за утвр ђи ва ње не за ко ни то сти Од лу ке о на чи ну обез-
бе ђе ња ми ни му ма про це са ра да у Јав ном пред у зе ћу „Елек тро ди стри бу ци ја – 
Бе о град“, број 5/26 од 18. ок то бра 2000. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под нет је пред лог за оце ну за ко ни то сти од ред бе чла на 

2. Уред бе о ми ни му му про це са ра да у Јав ном пред у зе ћу „Елек тро при вре-
да Ср би је“ („Слу жбе ни гла сник“, број 33/2000) и Од лу ке о на чи ну обез бе-
ђе ња ми ни му ма про це са ра да у Јав ном пред у зе ћу „Елек тро ди стри бу ци-
ја–Бе о град“, број 5/26 од 18. ок то бра 2000. го ди не. У пред ло гу се на во ди да 
су оспо ре ном од ред бом чла на 2. Уред бе овла шће ни ге не рал ни ди рек тор 
Јав ног пред у зе ћа „Елек тро при вре да Ср би је“, од но сно ди рек то ри јав них 
пред у зе ћа у ње го вом са ста ву да од ре де на чин обез бе ђи ва ња ми ни му ма 
про це са ра да из чла на 1. Уред бе, рад на ме ста и број из вр ши ла ца ко ји су 
ду жни да ра де и дру га пи та ња, у скла ду са за ко ном и ко лек тив ним уго-
во ром, док За кон о штрај ку да је овла шће ње осни ва чу јав ног пред у зе ћа да 
утвр ди са мо ми ни мум про це са ра да за вре ме тра ја ња штрај ка, а не и ор-
ган јав ног пред у зе ћа ко ји је овла шћен да утвр ди на чин обез бе ђи ва ња ми-
ни му ма про це са ра да, рад на ме ста и број из вр ши ла ца, те да је по сло дав цу 
пре пу стио да то пи та ње уре ди ауто ном но, сво јим оп штим ак том, у скла ду 
са ко лек тив ним уго во ром. Пред ла гач, та ко ђе, на во ди да Ста тут ЈП „Елек-
тро ди стри бу ци ја–Бе о град“ не са др жи овла шће ње за ди рек то ра Пред у зе-
ћа да утвр ди на чин обез бе ђе ња ми ни му ма про це са ра да, рад на ме ста и 
број из вр ши ла ца, као и да члан 14. За ко на о елек тро при вре ди овла шћу-
је ге не рал ног ди рек то ра јав ног пред у зе ћа да ре ше њем од ре ди ли ца ко ја 
ће ра ди ти на из вр ша ва њу по сло ва и на чин њи хо вог из вр ше ња за вре ме 
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тра ја ња штрај ка, а не и да утвр ђу је на чин обез бе ђе ња ми ни му ма про це са 
ра да, рад на ме ста и број из вр ши ла ца. У пред ло гу се ис ти че да је оспо ре на 
Од лу ка до не та на осно ву не за ко ни те од ред бе Уред бе, да она уре ђу је на чин 
обез бе ђе ња ми ни му ма про це са ра да, а да за уре ђи ва ње тог пи та ња ди рек-
тор не ма за кон ско овла шће ње, ни ти је то овла шће ње пред ви ђе но оп штим 
ак том пред у зе ћа. С тим у ве зи ис ти че се да За кон о елек тро при вре ди, За-
кон о пред у зе ћи ма и Ста тут ЈП „Елек тро ди стри бу ци ја – Бе о град“ не овла-
шћу ју ди рек то ра овог пред у зе ћа да до не се та кву од лу ку, већ од ре ђу ју да је 
то пред мет уре ђи ва ња оп штег ак та по сло дав ца.

Вла да је у од го во ру на до ста вље ни пред лог, из ме ђу оста лог ис та кла да 
је основ за до но ше ње оспо ре не Уред бе са др жан у од ред ба ма чла на 2. тач-
ка 2) За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 5/91 
и 45/93) и чла на 25. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма и оба вља њу де лат но сти 
од оп штег ин те ре са („Слу жбе ни гла сник РС“, број 25/2000), ко је овла шћу-
ју Вла ду да у слу ча ју по ре ме ћа ја у по сло ва њу јав ног пред у зе ћа и пред у-
зе ћа са ве ћин ским уче шћем др жав ног ка пи та ла ко је оба вља де лат ност од 
оп штег ин те ре са, пре ду зме ме ре ко ји ма ће обез бе ди ти усло ве за не сме-
та но функ ци о ни са ње пред у зе ћа и оба вља ње де лат но сти за ко је је пред у-
зе ће осно ва но, осим ако је осни вач ким ак том и за ко ном ко јим се уре ђу је 
оба вља ње де лат но сти од оп штег ин те ре са дру га чи је од ре ђе но, а на ро чи-
то – про ме ну уну тра шње ор га ни за ци је јав ног пред у зе ћа, раз ре ше ње ор га-
на ко је име ну је и име но ва ње при вре ме них ор га на пред у зе ћа, огра ни че ње 
пра ва по је ди них де ло ва пред у зе ћа да исту па ју у прав ном про ме ту са тре-
ћим ли ци ма, огра ни че ње у по гле ду пра ва рас по ла га ња по је ди ним сред-
стви ма у др жав ној сво ји ни, дру ге ме ре од ре ђе не за ко ном ко јим се уре ђу ју 
усло ви и на чин оба вља ња де лат но сти од оп штег ин те ре са и осни вач ким 
ак том. Та ко ђе, у од го во ру се на во ди да је од ред ба ма чла на 14. ст. 2 и 3. За-
ко на о елек тро при вре ди ге не рал ни ди рек тор јав ног пред у зе ћа овла шћен 
да од ре ди ли ца ко ја ће ра ди ти на из вр ша ва њу по сло ва ко ји се мо ра ју оба-
вља ти и за вре ме штрај ка, као и на чин њи хо вог из вр ша ва ња. На по ми ње 
се да је у вре ме до но ше ња Уред бе до шло до пре ки да про це са ра да у про из-
вод њи угља у тер мо е лек тра на ма, што је бит но угро жа ва ло рад енер гет ског 
си сте ма, као и по тро шњу елек трич не енер ги је, ко ја је не за мен љив услов 
жи во та и ра да. Ка ко је Уред ба до не та на осно ву чла на 25. За ко на о јав ним 
пред у зе ћи ма и оба вља њу де лат но сти од оп штег ин те ре са, то је Вла да, као 
др жав ни ор ган ко ји вр ши осни вач ка пра ва у јав ним пред у зе ћи ма – са гла-
сно чла ну 4. на ве де ног За ко на, овла шће на да пред у зи ма од ре ђе не ме ре за 
слу чај по ре ме ћа ја у по сло ва њу у јав ним пред у зе ћи ма, као и да у окви ру 
на ве де них овла шће ња, утвр ди пра ва, оба ве зе и од го вор но сти ди рек то ра 
или дру гих овла шће них ли ца за спро во ђе ње тих ме ра. По себ но се ис ти-
че да ге не рал ни ди рек тор и ди рек то ри јав них пред у зе ћа ни су на ве де ном 
Уред бом овла шће ни да утвр ђу ју на чин оства ри ва ња пра ва на штрајк, већ 
да у гра ни ца ма овла шће ња про пи са них за ко ном и ко лек тив ним уго во-
ром, до след но спро ве ду ме ре Вла де, као осни ва ча, са ци љем да се обез-
бе ди кон ти ну и ра но и не сме та но снаб де ва ње елек трич ном енер ги јом, 
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пре све га по тро ша ча чи ји би пре ста нак ра да мо гао да има за по сле ди цу 
угро жа ва ње жи во та и здра вља љу ди.

Јав но пред у зе ће „Елек тро ди стри бу ци ја–Бе о град“ у од го во ру на до ста-
вље ни пред лог ис ти че: да је ди рек тор овог јав ног пред у зе ћа оспо ре ну Од лу ку 
до нео на осно ву овла шће ња са др жа ног у од ред ба ма чла на 107. По себ ног ко-
лек тив ног уго во ра за елек тро при вре ду Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
37/2000), ко ји је био на сна зи у вре ме до но ше ња оспо ре ног ак та, од но сно са да 
ва же ћег чла на 80. По себ ног ко лек тив ног уго во ра за „Елек тро при вре ду Ср-
би је“ („Слу жбе ни гла сник РС“, број 87/02), ко ји ма је про пи са но да на осно-
ву ак та осни ва ча пред у зе ћа о ми ни му му про це са ра да у вре ме штрај ка, ди-
рек тор пред у зе ћа чи ја је де лат ност про из вод ња угља, про из вод ња, пре нос и 
ди стри бу ци ја елек трич не енер ги је до но си оп шти акт о на чи ну обез бе ђи ва ња 
ми ни му ма про це са ра да (став 1.), те да се тим оп штим ак том од ре ђу ју про-
из вод ни, пре но сни и ди стри бу тив ни ка па ци те ти ко ји мо ра ју да ра де у вре ме 
штрај ка, као и рад на ме ста и број из вр ши ла ца ко ји су ду жни да ра де у вре-
ме штрај ка; да је на ве де но овла шће ње са др жа но и у од ред би чла на 10. став 
4. За ко на о штрај ку, ко ја од ре ђу је да ми ни мум про це са ра да за јав не слу жбе 
и јав на пред у зе ћа за слу чај штрај ка утвр ђу је осни вач, а да се на чин обез бе-
ђи ва ња ми ни му ма про це са ра да утвр ђу је оп штим ак том по сло дав ца у скла-
ду са ко лек тив ним уго во ром; да уко ли ко Суд оце ни да пред мет Уред бе ни је 
утвр ђи ва ње над ле жно сти за до но ше ње оп штег ак та о на чи ну обез бе ђи ва ња 
про це са ра да за слу чај штрај ка, те да из тих раз ло га од ред ба чла на 2. Уред бе 
ни је за ко ни та, овла шће ње ди рек то ра ЈП „Елек тро ди стри бу ци ја–Бе о град“ за 
до но ше ње оспо ре не Од лу ке ипак ни је спор но, јер про ис ти че из По себ ног ко-
лек тив ног уго во ра за „Елек тро при вре ду Ср би је“ и За ко на о штрај ку.

Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ну Уред бу о ми ни му му про це са 
ра да у Јав ном пред у зе ћу „Елек тро при вре да Ср би је“ („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 33/2000) до не ла Вла да Ре пу бли ке Ср би је на осно ву чла на 2. тач-
ка 2) За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник“, бр. 5/91 и 
45/93) и чла на 25. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма и оба вља њу де лат но сти 
од оп штег ин те ре са („Слу жбе ни гла сник“, број 25/2000).

Оспо ре ном од ред бом чла на 2. Уред бе од ре ђе но је да ће ге не рал ни ди-
рек тор Јав ног пред у зе ћа „Елек тро при вре да Ср би је“, од но сно ди рек то ри 
јав них пред у зе ћа у ње го вом са ста ву, од ре ди ти на чин обез бе ђи ва ња ми ни-
му ма про це са ра да, рад на ме ста и број из вр ши ла ца ко ји су ду жни да ра де 
и дру га пи та ња у скла ду са за ко ном и ко лек тив ним уго во ром.

Оспо ре на Уред ба је пре ста ла да ва жи 30. де цем бра 2006. го ди не, на 
осно ву чла на 4. но ве Уред бе о ми ни му му про це са ра да у Јав ном пред у зе-
ћу „Елек тро при вре да Ср би је“ („Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/06), ко ју 
је до не ла Вла да на осно ву чла на 10. став 2. За ко на о штрај ку („Слу жбе ни 
лист СРЈ“, број 29/9 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 55/05 и 71/05).

Од ред бом чла на 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти 
пре да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.
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За ко ном о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 55/05 и 71/05) про пи-
са но је: да Вла да из вр ша ва за ко не и дру ге оп ште ак те На род не скуп шти не 
та ко што до но си оп ште и по је ди нач не прав не ак те и пред у зи ма дру ге ме-
ре (члан 2. став 2.); да Вла да уред бом по дроб ни је раз ра ђу је од нос уре ђен 
за ко ном, у скла ду са свр хом и ци љем за ко на (члан 42. став 1.).

За ко ном о штрај ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 26/96 и „Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 101/05) про пи са но је: да се у де лат но сти од јав ног ин те-
ре са или у де лат но сти чи ји би пре кид ра да због при ро де по сла мо гао да 
угро зи жи вот и здра вље љу ди или да на не се ште ту ве ли ких раз ме ра, пра-
во на штрајк за по сле них мо же оства ри ти ако се ис пу не по себ ни усло ви 
утвр ђе ни овим за ко ном, као и да је де лат ност од јав ног ин те ре са, у сми слу 
овог за ко на, де лат ност ко ју оба вља по сло да вац у обла сти елек тро при вре-
де (члан 9. ст. 1. и 2.); да за по сле ни ко ји оба вља ју де лат но сти из чла на 9. 
За ко на мо гу по че ти штрајк ако се обез бе ди ми ни мум про це са ра да ко ји 
обез бе ђу је си гур ност љу ди и имо ви не или је не за мен љив услов жи во та 
и ра да гра ђа на или ра да дру гог пред у зе ћа, од но сно прав ног или фи зич-
ког ли ца ко је оба вља при вред ну или дру гу де лат ност или услу гу (члан 10. 
став 1.), с тим да ми ни мум про це са ра да за јав не слу жбе и јав на пред у зе-
ћа утвр ђу је осни вач (став 2.), као и да се на чин обез бе ђи ва ња ми ни му ма 
про це са ра да, у сми слу од ре да ба ст. 1. и 2. истог чла на, утвр ђу је оп штим 
ак том по сло дав ца, у скла ду са ко лек тив ним уго во ром (став 4.).

По ла зе ћи од од ре да ба чла на 2. и чла на 42. став 1. За ко на о Вла ди, као 
и од ред бе чла на 10. став 2. За ко на о штрај ку, Устав ни суд је оце нио да је 
Вла да би ла овла шће на да у функ ци ји из вр ша ва ња За ко на о штрај ку сво-
јом уред бом утвр ди ми ни мум про це са ра да за вре ме штрај ка у овом јав-
ном пред у зе ћу. На ве де но овла шће ње је из ри чи то са др жа но у За ко ну о 
штрај ку као про пи су за чи је је из вр ше ње и до не та оспо ре на Уред ба, а ко је 
исто вре ме но опре де љу је са др жи ну Уред бе као ак та до не тог ра ди из вр ша-
ва ња за ко на.

Ме ђу тим, Устав ни суд је ста но ви шта да је Вла да, про пи су ју ћи оспо ре-
ном од ред бом чла на 2. Уред бе овла шће ње за ге не рал ног ди рек то ра Јав ног 
пред у зе ћа „Елек тро при вре да Ср би је“, од но сно за ди рек то ре јав них пред у-
зе ћа у ње го вом са ста ву, да од ре де на чин обез бе ђи ва ња ми ни му ма про це са 
ра да, рад на ме ста и број из вр ши ла ца ко ји су ду жни да ра де и дру га пи та-
ња у скла ду са за ко ном и ко лек тив ним уго во ром, пре ко ра чи ла овла шће ња 
утвр ђе на од ред бом чла на 10. став 2. За ко на о штрај ку, ко јом је ге не рал-
ном ди рек то ру по ве ре но са мо да од ре ди ли ца ко ја ће ра ди ти на из вр ша-
ва њу по сло ва ко ји се мо ра ју оба ви ти у пред у зе ћу за вре ме штрај ка, а не да 
од ре ђу је на чин обез бе ђе ња ми ни му ма про це са ра да ка ко је то про пи са но 
Уред бом. На и ме, За ко ном о штрај ку овла шћен је осни вач јав ног пред у зе ћа 
са мо да утвр ди ми ни мум про це са ра да за вре ме штрај ка, при че му За кон 
ни је пред ви део мо гућ ност да се ак том ко ји се до но си у функ ци ји из вр-
ша ва ња за ко на од ре ди ор ган јав ног пред у зе ћа овла шћен да утвр ди на-
чин обез бе ђе ња ми ни му ма про це са ра да, рад на ме ста и број из вр ши ла ца. 
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На ве де на пи та ња су, по оце ни Устав ног су да, у сфе ри ауто ном ног од лу-
чи ва ња по сло дав ца, од но сно за ко но да вац је, од ред бом чла на 10. став 4. 
За ко на о штрај ку, пре пу стио да се ова пи та ња уре де оп штим ак том по сло-
дав ца у скла ду са ко лек тив ним уго во ром.

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 64. 
За ко на о Устав ном су ду, оце нио да оспо ре на од ред ба чла на 2. Уред бе, у 
вре ме ва же ња ни је би ла у са гла сно сти са за ко ном, и до нео од лу ку као у 
тач ки 1. из ре ке.

Оспо ре ну Од лу ку о на чи ну обез бе ђе ња ми ни му ма про це са ра да у Јав-
ном пред у зе ћу „Елек тро ди стри бу ци ја – Бе о град“ број 5/26 до нео је ди рек-
тор овог пред у зе ћа 18. мар та 2000. го ди не са по зи вом на од ред бе чла на 
2. на ве де не Уред бе, чла на 107. По себ ног ко лек тив ног уго во ра за Елек тро-
при вре ду Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 37/2000) и чла на 35. Ста-
ту та Јав ног пред у зе ћа „Елек тро при вре да Ср би је“ („Слу жбе ни гла сник 
ЕДБ“, бр. 1/92 и 3/96). Овом од лу ком је, са гла сно од ред ба ма Уред бе и По-
себ ног ко лек тив ног уго во ра, био утвр ђен на чин обез бе ђе ња ми ни му ма 
про це са ра да у јав ном пред у зе ћу у слу ча ју по ре ме ћа ја у по сло ва њу ко ји 
на ста ну због штрај ка за по сле них или из дру гих раз ло га (члан 1.). Од ред-
ба ма чл. 2. до 5. Од лу ке би ли су так са тив но утвр ђе ни по сло ви ко ји ма се 
обез бе ђу је ми ни мум про це са ра да, по тре бан број рад ни ка пре ма сте пе-
ну струч не спре ме, број рад них ме ста за обез бе ђе ње ми ни му ма про це са 
ра да, те од ре ђе ни рад ни ци ко ји су ду жни да ра де на рад ним ме сти ма за 
вре ме штрај ка на осно ву ре ше ња ди рек то ра ди рек ци је, као и до дат ни број 
рад ни ка за слу чај да се пред ви ђе ним бро јем рад ни ка не мо же обез бе ди ти 
ми ни мум про це са ра да.

Пре ма оба ве ште њу до но си о ца ак та, оспо ре на Од лу ка је пре ста ла да 
ва жи на осно ву но ве Од лу ке о на чи ну обез бе ђе ња ми ни му ма про це са ра-
да у Јав ном пред у зе ћу „Елек тро ди стри бу ци ја – Бе о град“, ко ја је до не та 18. 
март 2005. го ди не.

Иако је у пре ам бу ли оспо ре не Од лу ке, као прав ни основ за ње но до-
но ше ње озна чен члан 2. Уред бе, Устав ни суд је оце нио да је оспо ре на Од-
лу ка у ма те ри јал но-прав ном по гле ду до не та у скла ду са од ред бом чла на 
10. став 4. За ко на о штрај ку, у ко јој је са др жа но овла шће ње за ди рек то ра 
да сво јим оп штим ак том утвр ди на чин обез бе ђи ва ња ми ни му ма про це са 
ра да за вре ме штрај ка. На и ме, пре ма ста ву Су да, по зи ва ње оп штег ак та на 
по гре шан прав ни основ не чи ни тај акт не за ко ни тим, уко ли ко је до нет у 
гра ни ца ма за кон ског овла шће ња за ње го во до но ше ње.

С об зи ром на то да је утвр дио да оспо ре на Од лу ке ни је не са гла сна са 
за ко ном, Суд је до нео од лу ку као у тач ки 2. из ре ке.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач. 4) и 14) За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-308/2004 од 5. фе бру а ра 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 23/09)
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Уред ба о ви си ни на кна де за ко ри шће ње во да, на кна де за за шти ту во да
и на кна де за из ва ђе ни ма те ри јал из во до то ка у 2004. го ди ни

(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 51/04 и 67/04)
– члан 2. став 1. тач ка 4)

Еле мен ти за од ре ђи ва ње ви си не на кна де за ко ри шће ње во да, као 
јав ног при хо да, утвр ђе ни су за ко ном, а Вла да је овла шће на да на осно ву 
тих еле ме на та про пи су је ви си ну на кна де, са гла сно устав ној над ле жно-
сти да утвр ђу је и во ди по ли ти ку, из вр ша ва за ко не и дру ге оп ште ак те 
На род не скуп шти не и до но си уред бе и дру ге оп ште ак те ра ди из вр ша-
ва ња за ко на.

У то ку по ступ ка пред Устав ним су дом пре ста ла је да ва жи оспо ре на 
Уред ба, као акт тем по рал ног ка рак те ра, а пре стао је да ва жи и Устав из 
1990. го ди не, те су се сте кли усло ви за об у ста ву по ступ ка за оце ну устав-
но сти оспо ре них од ре да ба Уред бе.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Од би ја се пред лог за утвр ђи ва ње не за ко ни то сти од ред бе чла на 2. 
став 1. тач ка 4) Уред бе о ви си ни на кна де за ко ри шће ње во да, на кна де за 
за шти ту во да и на кна де за из ва ђе ни ма те ри јал из во до то ка у 2004. го ди ни 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 51/04 и 67/04).

2. Об у ста вља се по сту пак за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чла-
на 2. став 1. тач ка 4) и чла на 13. Уред бе из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Пред Устав ним су дом по кре нут је по сту пак за утвр ђи ва ње не у став-

но сти и не за ко ни то сти од ре да ба чла на 2. став 1. тач ка 4) и чла на 13. Уред-
бе о ви си ни на кна де за ко ри шће ње во да, на кна де за за шти ту во да и на-
кна де за из ва ђе ни ма те ри јал из во до то ка у 2004. го ди ни („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 51/04 и 67/04), ко ја је сту пи ла на сна гу 8. ма ја 2004. го-
ди не. У пред ло гу се на во ди да оспо ре не од ред бе Уред бе ни су у са гла сно-
сти са од ред ба ма чл. 57, 120. и 121. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ко ји је био 
на сна зи у вре ме под но ше ња пред ло га, те са чла ном 103. За ко на о во да ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 54/96). Та ко ђе се 
ис ти че да се оспо ре ним чла ном 2. Уред бе уво де но ви кри те ри ју ми за од-
ре ђи ва ње ви си не на кна де за ко ри шће ње во да ко ји За ко ном о во да ма ни-
су пред ви ђе ни, и то – тех но ло шки про цес про из вод ње и пре ра де, на чин 
упо тре бе и на чин пла си ра ња на тр жи шту, као и кри те ри јум да ли се во да 
ко ри сти за соп стве не по тре бе или је на ме ње на тр жи шту, што Уред би да је 
из ра зи то фи скал ни ка рак тер. С тим у ве зи, сма тра ју да ова област не мо-
же би ти пред мет уре ђи ва ња под за кон ским ак том, већ фи скал них за ко на. 
Утвр ђи ва њем ви со ке на кна де за про из во ђа че ко ји фла ши ра ју ми не рал не 
и при род не во де, по ми шље њу пред ла га ча, ови про из во ђа чи су до ве де ни 
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у не јед нак и не рав но пра ван по ло жај у од но су на дру ге ко ри сни ке исте вр-
сте и исте ко ли чи не во да, што Уред бу пре тва ра у фи скал ни ин стру мент 
ко ји не ма ка рак тер на кна де за ко ри шће ње во да. Ука зу је се да од ред ба чла-
на 13. Уред бе има по врат но деј ство, те да се Уред ба ре тро ак тив но при ме-
њу је по чев од 1. ја ну а ра 2004. го ди не.

Вла да је до ста ви ла од го вор у ко ме се на во ди да је чла ном 2. Уред бе, 
по ла зе ћи од За ко ном утвр ђе них кри те ри ју ма про пи са на раз ли чи та ви си на 
на кна де за ко ри сни ке у за ви сно сти од ко ли чи не во де ко ју за хва та ју (м3), 
ква ли те та во де ко ју за хва та ју (да ли за хва та ју ми не рал ну или по вр шин ску 
во ду, не пре ра ђе ну во ду или во ду за пи ће) и на ме не за ко ју се ко ри сти за-
хва ће на во да (ра ди про да је пред у зе ћи ма или гра ђа ни ма, за соп стве не по-
тре бе, за риб ња ке). Та ко ђе се на во ди да је Уред бом утвр ђен ве ћи из нос на-
кна де за ко ри сни ке ко ји фла ши ра ју ми не рал не и при род не во де и из но се 
их на тр жи ште, јер се за фла ши ра ње ко ри сте нај ква ли тет ни је под зем не во-
де ко је су је дан од нај дра го це ни јих на ци о нал них ре сур са. До но си лац ак та 
на во ди да се кроз на кна де за ко ри шће ње ми не рал них во да у ко мер ци јал не 
свр хе уби ра „при род на рен та“, ко ја се ко ри сти за ин ве сти ра ње и раз вој нај-
ви тал ни јих ин фра струк тур них гра на во до при вре де. Ис ти че да Уред ба не-
ма ре тро ак тив но деј ство, јер се са гла сно чла ну 107. За ко на о во да ма ко јим 
је утвр ђе на сход на при ме на про пи са о по ре зу на до бит кор по ра ци ја, од но-
сно про пи са о пла ћа њу по ре за на до хо дак гра ђа на, у по гле ду ро ко ва пла ћа-
ња акон та ци је на кна да, за ста ре ло сти, ка ма та, об но ве по ступ ка и при нуд не 
на пла те на кна да и дру гих пи та ња ко ја ни су уре ђе на тим за ко ном, на кна да 
за ко ри шће ње во да пла ћа на осно ву ре ше ња над ле жног ор га на, за те ку ћу 
го ди ну. До до но ше ња ре ше ња у те ку ћој го ди ни об ве зник пла ћа ња на кна-
де је, пре ма на во ди ма до но си о ца ак та, ду жан да пла ћа ме сеч не акон та ци је 
на кна да у ви си ни ко ја од го ва ра ме сеч ној акон та ци ји из по след њег ме се-
ца прет ход ног об ра чу на и за ду же ња, као и раз ли ку у слу ча ју да је у ви ду 
акон та ци је пла тио ма ње не го што је ду жан да пла ти по ре ше њу над ле жног 
ор га на за те ку ћу ка лен дар ску го ди ну. Што се ти че сту па ња на сна гу Уред-
бе, на во ди се да су у по ступ ку до но ше ња Уред бе це ње ни раз ло зи за ње но 
сту па ње на сна гу пре осмог да на од да на об ја вљи ва ња, јер је због пла ни-
ра них ра до ва на из град њи, ре кон струк ци ји и одр жа ва њу во до при вред них 
обје ка та би ло по треб но бла го вре ме но обез бе ди ти сред ства за фи нан си ра-
ње во до при вред них ак тив но сти у тој го ди ни.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре на Уред-
ба до не та за ка лен дар ску 2004. го ди ну, да је тем по рал ног ка рак те ра и да 
је пре ста ла да ва жи 11. мар та 2005. го ди не, до но ше њем Уред бе о ви си ни 
на кна де за ко ри шће ње во да, на кна де за за шти ту во да и на кна де за из ва ђе-
ни ма те ри јал из во до то ка („Слу жбе ни гла сник РС“, број 23/05). Ка ко је у 
то ку по ступ ка пред Устав ним су дом, 8. но вем бра 2006. го ди не пре стао да 
ва жи Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, то су се, са гла сно од ред би 
чла на 57. тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07), сте кли усло ви за об у ста ву по ступ ка за оце ну устав но сти оспо ре-
них од ре да ба Уред бе.
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С об зи ром на то да је За кон у од но су на ко ји је за тра же на оце на за ко-
ни то сти оспо ре них од ре да ба Уред бе и да ље на сна зи, Суд је це нио за ко-
ни тост оспо ре них од ре да ба Уред бе у вре ме њи хо вог ва же ња.

Вла да је до не ла оспо ре ну Уред бу на осно ву чла на 99. став 5. За ко на о 
во да ма и њо ме утвр ди ла ви си ну на кна де за ко ри шће ње во да, на кна де за 
за шти ту во да и на кна де за из ва ђе ни ма те ри јал из во до то ка за 2004. го ди-
ну. Од ред ба ма чла на 2. став 1. Уред бе би ла је утвр ђе на ви си на на кна де за 
ко ри шће ње по вр шин ских, под зем них и ми не рал них во да, и то за:

1) не пре ра ђе не си ро ве во де ко ја се не по сред но за хва та 0,086 дин. по 1 
м3 во де;

2) во де ква ли те та за пи ће ко ја се за хва та ра ди про да је пред у зе ћи ма и 
дру гим прав ним ли ци ма 0,247 дин. по 1 м3 во де и гра ђа ни ма 0,126 дин. по 
1 м3 во де;

3) во де ква ли те та за пи ће ко ја се за хва та за сво је по тре бе 0,215 дин. 
по 1 м3 во де;

4) про из во ђа че ко је фла ши ра ју ми не рал не и при род не во де 0,600 дин. 
за сва ки про да ти ли тар во де;

5) риб ња ке – то пло вод не и хлад но вод не 6,00 дин. за сва ки ки ло грам 
про да те ри бе.

Пре ма чла ну 8. Уред бе, об ве зник је био у оба ве зи да пла ћа на кна ду из 
чл. 2. и 3. Уред бе ме сеч но, и то нај ка сни је до 15. у те ку ћем ме се цу за прет-
ход ни ме сец (став 1.), а то ком го ди не об ве зник из ста ва 1. овог чла на био је 
ду жан да квар тал но вр ши срав њи ва ње сво јих оба ве за са Ми ни стар ством 
по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де, од но сно По кра јин ским се кре-
та ри ја том за по љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство за об ве зни ке на 
те ри то ри ји АП Вој во ди не (став 2.). Од ред бом чла на 12. Уред бе би ло је про-
пи са но да об ра чун и за ду же ња об ве зни ка пла ћа ња на кна де из ове Уред бе 
вр ши Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де, од но сно 
По кра јин ски се кре та ри јат за по љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство 
– за об ве зни ке на те ри то ри ји АП Вој во ди не, те да су сред ства оства ре на 
од на кна да пред ви ђе них овом Уред бом при ход бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, 
осим сред ста ва оства ре них од на кна да на те ри то ри ји АП Вој во ди на. Сту-
па ње на сна гу Уред бе на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, би ло је про пи са но чла ном 13. Уред бе.

За ко ном о во да ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 
48/94, 54/96 и 101/05) уре ђе на је за шти та во да, за шти та од штет ног деј-
ства во да, ко ри шће ње и упра вља ње во да ма као до бри ма од оп штег ин те-
ре са, усло ви и на чин оба вља ња во до при вред не де лат но сти ор га ни зо ва ње 
и фи нан си ра ње во до при вред не де лат но сти и над зор над спро во ђе њем од-
ре да ба овог за ко на (члан 1.). Од ред ба ма чл. 99. до 107. За ко на уре ђе но је 
фи нан си ра ње во до при вред не де лат но сти, та ко да је чла ном 99. про пи са-
но: да се сред ства за фи нан си ра ње во до при вред не де лат но сти из чла на 82. 
овог за ко на обез бе ђу ју из на кна де за ко ри шће ње во да, на кна де за за шти ту 
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во да, на кна де за од вод ња ва ње, на кна де за на вод ња ва ње, на кна де за из-
ва ђе ни ма те ри јал из во до то ка и на кна де за ко ри шће ње во до при вред них 
обје ка та и за вр ше ње дру гих услу га, као и из сред ста ва бу џе та Ре пу бли-
ке Ср би је за фи нан си ра ње по сло ва од оп штег ин те ре са (став 1.); да се на-
кна да за ко ри шће ње во да пла ћа за ко ри шће ње по вр шин ских, под зем них 
и ми не рал них во да (став 2.); да су сред ства од на кна де за од вод ња ва ње, 
на кна де за на вод ња ва ње и на кна де за ко ри шће ње во до при вред них обје-
ка та и за вр ше ње дру гих услу га, при ход јав ног во до при вред ног пред у зе ћа 
(став 3.); да се сред ства оства ре на од на кна де за ко ри шће ње во да, на кна де 
за за шти ту во да и на кна де за из ва ђе ни ма те ри јал из во до то ка еви ден ти-
ра ју на по се бан ра чун ми ни стар ства над ле жног за по сло ве во до при вре-
де (став 4.); да ви си ну на кна де за ко ри шће ње во да, на кна де за за шти ту 
во да и на кна де за из ва ђе ни ма те ри јал из во до то ка утвр ђу је Вла да (став 
5.). Од ред ба ма За ко на утвр ђе ни су еле мен ти сва ке од на ве де них на кна да, 
па је та ко од ред ба ма чла на 103. За ко на утвр ђе но: да на кна ду за ко ри шће-
ње во да пла ћа ју ко ри сни ци по вр шин ских, под зем них и ми не рал них во да, 
сра змер но ко ли чи ни и ква ли те ту за хва ће не во де и за ви сно од на ме не за 
ко ју се во да ко ри сти (став 1.); да јав но елек тро при вред но пред у зе ће пла ћа 
на кна ду сра змер но ко ли чи ни про из ве де не елек трич не енер ги је у хи дро-
е лек тра на ма (став 2.); да се сред ства оства ре на од на кна де за ко ри шће ње 
во да ко ри сте за фи нан си ра ње из град ње обје ка та за снаб де ва ње ста нов ни-
штва и при вре де во дом и за уре ђе ње во до то ка (став 3.). Чла ном 107. За-
ко на про пи са но је да се, у по гле ду ро ко ва пла ћа ња акон та ци је на кна да, 
за ста ре ло сти, ка ма та, об но ве по ступ ка и по ступ ка при нуд не на пла те на-
кна да и дру гих пи та ња ко ја ни су уре ђе на овим за ко ном, ка да су у пи та-
њу пред у зе ћа ко ја има ју ста тус кор по ра ци ја, при ме њу ју про пи си о по ре зу 
на до бит кор по ра ци ја, а за оста ле об ве зни ке пла ћа ња на кна да, про пи си о 
пла ћа њу по ре за на до хо дак гра ђа на.

За ко ном о јав ним при хо ди ма и јав ним рас хо ди ма („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/01, 
33/04 и 135/04) про пи са но је: да се овим за ко ном уре ђу је си стем јав них 
при хо да и фи нан си ра ња јав них рас хо да утвр ђе них Уста вом и за ко ном за 
ко је се сред ства обез бе ђу ју из јав них при хо да (члан 1.); да се за ко ном мо гу 
уво ди ти са мо они јав ни при хо ди ко ји су уста но вље ни овим за ко ном, те да 
се по ре ски под сти ца ји као и оста ли еле мен ти си сте ма и по ли ти ке јав них 
при хо да уста но вље них на осно ву овог за ко на, мо гу уво ди ти са мо за ко ни-
ма ко ји ма се уво ди од го ва ра ју ћи јав ни при ход (члан 2. ст. 1. и 2.); да се ви-
си на јав них при хо да утвр ђу је за ко ном, од но сно ак том над ле жног ор га на 
у скла ду са за ко ном (члан 8.); да су по ре зи, так се и на кна де за ко ри шће ње 
до ба ра од оп штег ин те ре са вр сте јав них при хо да (члан 9. тач ка 1)); да се 
за ко ном мо же уве сти на кна да за ко ри шће ње во де, као до бра од оп штег 
ин те ре са (члан 12. тач ка 1)); да за фи нан си ра ње јав них рас хо да, бу џе ту 
Ре пу бли ке при па да јав ни при ход од на кна де за ко ри шће ње до ба ра од оп-
шег ин те ре са у скла ду са за ко ном (члан 23. тач ка 3. под тач ка (8)).
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У сми слу на ве де них про пи са Суд је за кљу чио да на кна да за ко ри-
шће ње до ба ра од оп штег ин те ре са пред ста вља јав ни при ход ко ји оства-
ру ју јав но прав ни су бјек ти чи ја су пра ва и ду жно сти утвр ђе ни Уста вом 
и за ко ном, па сто га и на кна да за ко ри шће ње во да, као до бра од оп штег 
ин те ре са, ка ко и сам пред ла гач на во ди, има ка рак тер фи скал не да жби не. 
С об зи ром на то да је За ко ном о јав ним при хо ди ма и јав ним рас хо ди ма 
уста но вљен прин цип да се еле мен ти си сте ма и по ли ти ке јав них при хо да, 
па и при хо да од на кна да уре ђу ју за ко ни ма ко ји ма се уво де од го ва ра ју-
ћи јав ни при хо ди, то су За ко ном о во да ма, као бит ни еле мен ти за од ре-
ђи ва ње ви си не на кна де за ко ри шће ње во да од ре ђе ни пред мет на кна де, 
об ве зни ци на кна де, осно ви це за од ре ђи ва ње ви си не и об ра чу на на кна-
де, на чин еви ден ти ра ња сред ста ва и на ме на сред ста ва на кна де и да то је 
овла шће ње Вла ди да, на осно ву ових еле ме на та, утвр ди ви си ну на кна де 
за ко ри шће ње во да. До но ше њем Уред бе, Вла да је ре а ли зо ва ла оба ве зу и 
овла шће ње из чла на 99. став 5. За ко на о во да ма, та ко што је чла ном 2. 
став 1. тач ка 4), бли же утвр ди ла пред мет на кна де (ко ри шће ње ми не рал-
них и при род них во да) об ве зни ке на кна де (про из во ђа чи ко ји фла ши ра ју 
и про да ју ове во де на тр жи шту) и осно ви цу за на кна ду (сва ки про да ти 
ли тар фла ши ра не во де), те утвр ди ла из нос но ми нал не на кна де за сва ки 
про да ти ли тар.

Из нос на кна де ко ји је од ре ђен оспо ре ном од ред бом чла на 2. став 1. 
тач ка 4) Уред бе из раз је еко ном ске по ли ти ке ко ју во ди Вла да у овој обла-
сти, са гла сно устав ној над ле жно сти да утвр ђу је и во ди по ли ти ку, из вр ша-
ва за ко не и дру ге оп ште ак те На род не скуп шти не и до но си уред бе и дру ге 
оп ште ак те ра ди из вр ша ва ња за ко на, па сто га Устав ни суд, у сми слу чла на 
167. Уста ва, ни је над ле жан да од лу чу је о пи та њи ма еко ном ске оправ да но-
сти ви си не на кна де.

Раз ло зи оспо ра ва ња на ве де ни у пред ло гу ко ји се од но се на по врат но 
деј ство Уред бе це ње ни су у овом по ступ ку, али је Суд оце нио да се ра ди 
о из вр ша ва њу од ред бе чла на 107. За ко на о во да ма ко јом је про пи са но да 
се, у по гле ду ро ко ва пла ћа ња акон та ци је на кна да, за ста ре ло сти, ка ма та, 
об но ве по ступ ка и по ступ ка при нуд не на пла те на кна да и дру гих пи та ња 
ко ја ни су уре ђе на овим за ко ном, ка да су у пи та њу пред у зе ћа ко ја има ју 
ста тус кор по ра ци ја, при ме њу ју про пи си о по ре зу на до бит кор по ра ци ја, а 
за оста ле об ве зни ке пла ћа ња на кна да, про пи си о пла ћа њу по ре за на до хо-
дак гра ђа на.

Са гла сно из ло же ном, Суд је, на осно ву од ре да ба чла на 45. тач ка 14) 
и чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни ка о 
ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), од лу чио 
као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-48/2004 од 19. фе бру а ра 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 17/09)
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Уред ба о оба ве зној про из вод њи од ре ђе них про из во да и пру жа њу услу га
и о усло ви ма да ва ња на при вре ме но ко ри шће ње сред ста ва пред у зе ћа

(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94, 33/95, 25/97, 30/97, 
50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/2000, 47/2000, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 

56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05, 105/05, 44/06, 106/06, 42/07, 110/07, 
56/08, 9/09 и 43/09)

Oспорена Уред ба до не та je у из вр ша ва њу За ко на о ме ра ма за от кла-
ња ње и убла жа ва ње по сле ди ца при ме не санк ци ја ме ђу на род них ор га-
ни за ци ја, за ко ји је Устав ни суд Од лу ком број IУ-206/2000 од 25. мар-
та 2009. го ди не утвр дио да ни је са гла сан са Уста вом, те ка ко су Уред бом 
бли же уре ђе ни од но си ус по ста вље ни тим за ко ном, то, по оце ни Устав-
ног су да, ни оспо ре на Уред ба у це ли ни ни је са гла сна са Уста вом.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да Уред ба о оба ве зној про из вод њи од ре ђе них про из-
во да и пру жа њу услу га и о усло ви ма да ва ња на при вре ме но ко ри шће ње 
сред ста ва пред у зе ћа („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94, 
33/95, 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/2000, 47/2000, 30/01, 65/01, 
28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05, 105/05, 44/06, 106/06, 42/07, 
110/07, 56/08, 9/09 и 43/09) ни је у са гла сно сти са Уста вом.

2. Од ба цу је се пред лог за оце ну устав но сти и за ко ни то сти Ре ше ња 
Вла де о пред у зи ма њу ме ра у дру штве ном пред у зе ћу „Бе о град ски са јам“, 
из Бе о гра да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 68/02, 54/04 и 58/04).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду је под нет пред лог за оце ну устав но сти и за ко ни то сти 

од ред бе чла на 3. Уред бе о оба ве зној про из вод њи од ре ђе них про из во да и 
пру жа њу услу га и о усло ви ма да ва ња на при вре ме но ко ри шће ње сред ста-
ва пред у зе ћа („Слу жбе ни гла сник РС“, број 64/93) и Ре ше ња Вла де о пред-
у зи ма њу ме ра у дру штве ном пред у зе ћу „Бе о град ски са јам“ из Бе о гра да 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 68/02, 54/04 и 58/04).

Пред ла гач на во ди да је Уред ба до не та по зи вом на од ред бе За ко на о 
ме ра ма за от кла ња ње и убла жа ва ње по сле ди ца при ме не санк ци ја ме ђу-
на род них ор га ни за ци ја, али да се оспо ре ним чла ном 3. Уред бе, су прот но 
ме ра ма ко је су про пи са не чла ном 2. на ве де ног За ко на, уста но вља ва пра во 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је да су спен ду је ди рек то ра и дру ге ор га не у пред у-
зе ћу и да од ре ди ли це ко је ће оба вља ти функ ци ју ди рек то ра, од но сно да 
обра зу је од бор ко ји ће оба вља ти функ ци је дру гих ор га на, као и да пред у-
зи ма дру ге ме ре у скла ду са овом Уред бом. Под но си лац пред ло га сма тра 
да је Вла да Ре пу бли ке Ср би је пре ко ра чи ла за кон ска овла шће ња та ко што 
је оспо ре ном Уред бом као сво је овла шће ње пред ви де ла на ве де не ме ре ко-
је се мо гу про пи са ти са мо за ко ном.
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На осно ву на ве де них раз ло га о не са гла сно сти на ве де не Уред бе са 
Уста вом и За ко ном, под но си лац пред ло га сма тра да је и оспо ре но Ре ше-
ње ко је је на осно ву ње до не то не за ко ни то и пред ла же да га Устав ни суд 
„по ни шти“, с об зи ром на то да про тив ње га ни је до зво ље на за шти та пред 
ре дов ним су дом.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је сле де ће:
Под но си лац пред ло га је Устав ном су ду под нео зах тев за оце ну оспо-

ре не Уред бе у вре ме ва же ња Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не и 
у од но су на тај Устав, као и у од но су на За кон о ме ра ма за от кла ња ње и 
убла жа ва ње по сле ди ца при ме не санк ци ја ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 46/92, 7/95 и 45/02). Пред лог је под нет пре 
сту па ња на сна гу За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07). Од ред бом чла на 112. За ко на о Устав ном су ду про пи са но је да ће 
се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре да на сту па ња на сна гу 
овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

Бу ду ћи да је Устав од 1990. го ди не пре стао да ва жи 8. но вем бра 2006. 
го ди не сту па њем на сна гу но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, оце на оспо ре-
ног ак та, из вр ше на је у од но су на ва же ћи Устав. Од ред бом чла на 194. став 
3. Уста ва утвр ђе но је да сви за ко ни и дру ги оп шти ак ти до не ти у Ре пу бли-
ци Ср би ји мо ра ју би ти са гла сни са Уста вом.

У спро ве де ном по ступ ку, утвр ђе но је да је пред мет оспо ра ва ња од-
ред ба чла на 3. Уред бе о оба ве зној про из вод њи од ре ђе них про из во да и 
пру жа њу услу га и о усло ви ма да ва ња на при вре ме но ко ри шће ње сред ста-
ва пред у зе ћа („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94, 33/95, 
25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/2000, 47/2000, 30/01, 65/01, 28/02, 
82/02, 56/03, 118/03 и 58/04). Вла да је ма ја 1997. го ди не до не ла Уред бу о 
пре стан ку ва же ња на ве де не Уред бе („Слу жбе ни гла сник РС“, број 25/97), 
у ко јој је би ло утвр ђе но и то да ме ре пред у зе те на осно ву Уред бе ко ја пре-
ста је да ва жи, пре ста ју нај ка сни је 31. ав гу ста 1997. го ди не.

На кон то га Вла да је до не ла низ уред би о из ме на ма Уред бе о пре стан ку 
ва же ња Уред бе о оба ве зној про из вод њи од ре ђе них про из во да и пру жа њу 
услу га и о усло ви ма да ва ња на при вре ме но ко ри шће ње сред ста ва пред у-
зе ћа ко је су об ја вље не у „Слу жбе ном гла сни ку РС“, бр. 30/97, 50/97, 5/98, 
55/98, 45/99, 19/2000, 47/2000, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 
128/04, 42/05, 105/05, 44/06, 106/06, 42/07, 110/07, 56/08, 9/09 и 43/09). Пр-
вом из ме ном Уред бе, ко ја је об ја вље на у „Слу жбе ном гла сни ку РС“, број 
30/97, Вла да је по но во уста но ви ла мо гућ ност уво ђе ња ме ра пред ви ђе них 
Уред бом, уз про пи си ва ње ро ка за њи хо во пред у зи ма ње и тра ја ње. У свим 
ка сни јим уред ба ма о из ме на ма Уред бе о пре стан ку ва же ња Уред бе ме ња-
ни су да ту ми ко ји се од но се на мо гућ ност пред у зи ма ња ме ра на осно ву 
Уред бе и на да ту ме пре стан ка ме ра ко је су пред у зе те на осно ву Уред бе.

По след њом Уред бом о из ме ни Уред бе о пре стан ку ва же ња Уред-
бе („Слу жбе ни гла сник РС“, број 43/09) од ре ђе но је да се ме ре на осно ву 
Уред бе мо гу пред у зи ма ти до 30. но вем бра 2009. го ди не, а ме ре пред у зе те 
на осно ву те Уред бе пре ста ју нај ка сни је 31. де цем бра 2009. го ди не.
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Оспо ре на Уред ба до не та је на осно ву чла на 2. став 1. тач. 5. и 6. За ко на 
о ме ра ма за от кла ња ње и убла жа ва ње по сле ди ца при ме не санк ци ја ме ђу-
на род них ор га ни за ци ја („Слу жбе ни гла сник РС“, број 46/92).

Од лу ком Устав ног су да број IУ-206/2000 од 25. мар та 2009. го ди-
не утвр ђе но је да За кон о ме ра ма за от кла ња ње и убла жа ва ње по сле ди ца 
при ме не санк ци ја ме ђу на род них ор га ни за ци ја („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 46/92, 7/95 и 45/02) ни је у са гла сно сти са Уста вом. Устав ни суд је том 
oдлуком оце нио да Устав од 2006. го ди не не утвр ђу је мо гућ ност уво ђе ња 
огра ни че ња у обла сти при вред ног жи во та ка ко је то про пи са но оспо ре-
ним За ко ном, а с об зи ром на то да на че ла еко ном ског уре ђе ња, као и људ-
ска и ма њин ска пра ва и сло бо де утвр ђе ни ва же ћим Уста вом по чи ва ју на 
бит но дру га чи јим осно ва ма, те има ју ћи у ви ду и да су пре ста ле санк ци је 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја пре ма на шој зе мљи, Суд је утвр дио да оспо-
ре ни За кон ни је у са гла сно сти са Уста вом.

Чла ном 54. став 1. За ко на о Устав ном су ду про пи са но је да у по ступ ку 
оце њи ва ња устав но сти и за ко ни то сти Устав ни суд ни је огра ни чен зах те-
вом овла шће ног пред ла га ча, од но сно ини ци ја то ра.

Од ред бом чла на 60. ст. 2. и 3. За ко на о Устав ном су ду, по ред оста лог, 
про пи са но је да се оп шти ак ти до не ти за из вр ше ње за ко на за ко је се од лу ком 
Устав ног су да утвр ди да ни су у са гла сно сти са Уста вом, не ће при ме њи ва ти 
од да на об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног су да, ако из од лу ке про из ла зи да су ти 
ак ти не са гла сни Уста ву, као и да се из вр ше ње пра во сна жних по је ди нач них 
ака та до не тих на осно ву про пи са ко ји се ви ше не мо гу при ме њи ва ти, не мо-
же до зво ли ти ни спро ве сти, а ако је из вр ше ње за по че то – об у ста ви ће се.

При ли ком оце не устав но сти оспо ре не Уред бе, има ју ћи у ви ду на ве де не 
прав не по сле ди це од лу ке Устав ног су да о не са гла сно сти за ко на са Уста вом на 
оп ште и по је ди нач не ак те до не те за из вр ша ва ње тих за ко на, Суд је по шао од 
устав не над ле жно сти Вла де из чла на 123. тач ка 3. Уста ва да до но си уред бе и 
дру ге оп ште ак те ра ди из вр ша ва ња за ко на. Ка ко је оспо ре на Уред ба до не та у 
из вр ша ва њу За ко на за ко ји је Устав ни суд утвр дио да ни је са гла сан са Уста-
вом, и њо ме су бли же уре ђе ни од но си ус по ста вље ни тим За ко ном, то, по оце-
ни Устав ног су да, ни оспо ре на Уред ба у це ли ни ни је са гла сна са Уста вом.

На осно ву на ве де не Уред бе Вла да је до не ла оспо ре но Ре ше ње о пред-
у зи ма њу ме ра у дру штве ном пред у зе ћу „Бе о град ски са јам“ из Бе о гра да 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 68/02, 54/04 и 58/04). По оце ни Су да, на ве де-
но Ре ше ње не ма ка рак тер оп штег прав ног ак та, већ се ра ди о по је ди нач-
ном ак ту ко јим се уре ђу је ста тус од ре ђе них ли ца ко ји ма пре ста је функ ци-
ја вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра, пред сед ни ка и чла но ва Од бо ра, од но сно 
ли ца ко ја су име но ва на на те функ ци је, ко ји се од но си на од ре ђен број 
ли ца и ис цр пљу је јед ном при ме ном на слу чај ко ји је већ од ре ђен. Сто га 
Устав ни суд, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан за оце-
њи ва ње устав но сти и за ко ни то сти оспо ре ног Ре ше ња.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач ка 1.) За ко на о Устав ном 
су ду и чла на 82. став 1. тач ка 1. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног 
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су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је од лу чио 
као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, Уред ба на ве де на у тач ки 1. из ре ке 
пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-400/2009 од 2. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 63/09)

Исти прав ни став Устав ни суд је из ра зио у Од лу ци IУ-206/2000 од 25. 
мар та 2009. го ди не, у пред ме ту оце не устав но сти Уред бе о усло ви ма и о 
на чи ну пла ћа ња оба ве зног оси гу ра ња на гра нич ном пре ла зу у ме ђу на род ном 
друм ском са о бра ћа ју ли ца ко ја упра вља ју мо тор ним во зи ли ма ино стра не 
ре ги стра ци је, од но сно стра них пре во зни ка на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср-
би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 75/92, 8/93, 51/93, 63/93, 8/94, 25/94, 57/94, 
32/96 и 45/99).

Од лу ка o ди на ми ци да ва ња до зво ла за при ре ђи ва ње
по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма

(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 77/05, 62/07, 118/07 и 35/09)
– тач ка 3. и тач ка 4. став 1.

Вла да је над ле жна за уре ђи ва ње на чи на и ди на ми ке из да ва ња до-
зво ла за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма, али не и 
за про пи си ва ње оп штих и по себ них усло ва за при ре ђи ва ње тих ига ра, 
те је утвр ђи ва њем ло ка ци ја за играч ни це пре ко ра чи ла за ко ном утвр ђе-
на овла шће ња.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред ба тач ке 3. и тач ке 4. став 1. Од лу ке o ди на ми ци 
да ва ња до зво ла за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 77/05, 62/07, 118/07 и 35/09), ни су у са гла сно-
сти са Уста вом и за ко ном.

2. Од би ја ју се пред ло зи и не при хва та ју се ини ци ја ти ве за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти од ре да ба тач. 1. и 2. и тач ке 4. став 2. Од лу-
ке из тач ке 1.

3. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ак та, од но-
сно рад ње пред у зе те на осно ву Од лу ке из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не ти су пред ло зи и ини ци ја ти ве за оце ну устав но-

сти и за ко ни то сти Од лу ке о ди на ми ци да ва ња до зво ла за при ре ђи ва ње по-
себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 77/05). 
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Пред ла га чи сма тра ју да од ред бе оспо ре не Од лу ке ни су у са гла сно сти са 
За ко ном о игра ма на сре ћу („Слу жбе ни гла сник РС“, број 84/04), јер Вла-
да ни је овла шће на да про пи су је но ве усло ве за оба вља ње де лат но сти при-
ре ђи ва ња по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма ко је не пред ви ђа на ве-
де ни За кон, а са мим тим ни су у са гла сно сти ни са устав ним прин ци пом 
хи је рар хи је прав них ака та, пре ма ко јем прав ни акт ни же прав не сна ге мо-
ра би ти у са гла сно сти са ак том ви ше прав не сна ге. Та ко ђе, је дан од пред-
ла га ча ис ти че да се оспо ре ном Од лу ком вр ши дис кри ми на ци ја до ма ћих 
при вред них су бје ка та у од но су на стра не, као и да је утвр ђе на ди на ми ка 
да ва ња до зво ла за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма, 
пре ма ко јој се из да је са мо по јед на до зво ла го ди шње, у су прот но сти са 
устав ним прин ци пом да се при вред не и дру ге де лат но сти оба вља ју сло-
бод но и под јед на ким усло ви ма. У ини ци ја ти ва ма се твр ди да је оспо ре-
на Од лу ка су прот на Уста ву Ре пу бли ке Ср би је, има ју ћи у ви ду да се њо ме 
огра ни ча ва сло бод но пред у зет ни штво, од но сно да се ства ра и под сти че 
мо но пол ски по ло жај не ких стра них при вред них су бје ка та, као и да су од-
ред бе чл. 3. и 4. Од лу ке не са гла сне од ред ба ма чла на 37. ст. 1. и 3. За ко на о 
игра ма на сре ћу, бу ду ћи да је Вла да овла шће на да утвр ђу је ди на ми ку да-
ва ња до зво ла за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма, а 
не и да утвр ђу је ло ка ци је за ко је ће се те до зво ле из да ва ти. За тра же на је и 
при вре ме на ме ра об у ста ве из вр ше ња по је ди нач ног ак та или рад ње ко ја је 
пред у зе та на осно ву оспо ре не Од лу ке, јер би ње ним из вр ша ва њем мо гле 
на сту пи ти нео т кло њи ве штет не по сле ди це.

У од го во ру до но си о ца ак та на во ди се да, по ла зе ћи од спе ци фич не 
прав не при ро де ига ра на сре ћу пу тем ко јих се обез бе ђу ју не до ста ју ћа сред-
ства за за до во ље ње од ре ђе них по тре ба од ши рег дру штве ног ин те ре са, као 
и устав ног по ло жа ја Вла де, по ред овла шће ња за раз ра ду усло ва утвр ђе них 
За ко ном о игра ма на сре ћу, Вла да има овла шће ње и за про пи си ва ње ди на-
ми ке да ва ња до зво ла за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни-
ца ма. Основ за ову тврд њу, по ми шље њу до но си о ца, пред ста вља ју устав не 
од ред бе ко је про пи су ју да је Вла да над ле жна да во ди по ли ти ку Ре пу бли ке 
и до но си уред бе, од лу ке и дру ге ак те за из вр ша ва ње за ко на, као и од ред бе 
чла на 37. став 3. За ко на о игра ма на сре ћу ко ји ма је про пи са но овла шће-
ње Вла де за утвр ђи ва ње ди на ми ке да ва ња тих до зво ла. Сто га се ука зу је да 
се не мо же го во ри ти о пре ко ра че њу овла шће ња из За ко на, јер је ди на ми ка 
из да ва ња до зво ла у ис кљу чи вој над ле жно сти Вла де, ко ја се при ли ком њи-
хо вог из да ва ња ру ко во ди ла пре све га еко ном ским ин те ре си ма.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је Од лу ку о ди на-
ми ци да ва ња до зво ла за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч-
ни ца ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 77/05), до не ла Вла да, са по зи вом на 
од ред бу чла на 37. став 3. За ко на о игра ма на сре ћу („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 84/04). Од лу ком је би ло пред ви ђе но: да се овом од лу ком утвр ђу је 
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ди на ми ка да ва ња до зво ла за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у 
играч ни ца ма (тач ка 1.); да ће Вла да, на кон спро ве де ног по ступ ка по јав-
ном по зи ву, да ва ти до зво ле за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у 
играч ни ца ма по сле де ћој ди на ми ци: у 2005. го ди ни јед ну до зво лу, у 2006. 
го ди ни две до зво ле, у 2007. го ди ни јед ну до зво лу, у 2008. го ди ни јед ну до-
зво лу (тач ка 2.); да ће се до зво ле из тач ке 2. ал. 1. и 2. ове од лу ке да ти за 
играч ни це на сле де ћим ло ка ци ја ма: у 2005. го ди ни – за играч ни цу ло ци-
ра ну на те ри то ри ји гра да Бе о гра да, у преч ни ку од 30 км од згра де Скуп-
шти не гра да Бе о гра да, а у 2006. го ди ни – за јед ну играч ни цу ло ци ра ну на 
те ри то ри ји гра да Бе о гра да у преч ни ку од 30 до 50 км од згра де Скуп шти-
не гра да Бе о гра да и за јед ну играч ни цу ло ци ра ну ван те ри то ри је гра да Бе-
о гра да (тач ка 3.); да ће Вла да до зво ле за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на 
сре ћу у играч ни ца ма у пе ри о ду од 2007. го ди не да ва ти са мо за играч ни-
це ло ци ра не ван те ри то ри је гра да Бе о гра да, као и да ће Вла да на кнад но 
утвр ди ти ди на ми ку да ва ња до зво ла из ста ва 1. ове тач ке (тач ка 4.); да ова 
од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла-
сни ку Ре пу бли ке Ср би је“ (тач ка 5.).

Оспо ре на Од лу ка је ви ше пу та ме ња на и то: Од лу ком о из ме на ма Од-
лу ке о ди на ми ци да ва ња до зво ла за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре-
ћу у играч ни ца ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 62/07) – у тач ки 2. али-
не ја 2. основ ног тек ста Од лу ке ре чи: „две до зво ле“, за ме ње не су ре чи ма: 
„јед ну до зво лу“ (тач ка 1)), у тач ки 3. али не ја 2. ре чи: „и за јед ну играч-
ни цу ло ци ра ну ван те ри то ри је гра да Бе о гра да“, су бри са не (тач ка 2)), а у 
тач ки 4. став 2. ре чи: „из ста ва 1. ове тач ке“, за ме ње не су ре чи ма: „у 2009. 
и на ред ним го ди на ма“ (тач ка 3)); Од лу ком о из ме на ма Од лу ке ди на ми ци 
да ва ња до зво ла за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 118/07) – у тач ки 2. али не ја 3. је бри са на, 
а у до та да шњој али не ји 4. ко ја је по ста ла али не ја 3. ре чи: „јед ну до зво лу“ 
за ме ње не су ре чи ма: „две до зво ле“; Од лу ком о из ме на ма Од лу ке о ди на-
ми ци да ва ња до зво ла за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни-
ца ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 35/09) – у тач ки 2) али не ја 2. тач ка и 
за пе та за ме ње не су тач ком, а али не ја 3. је бри са на (тач ка 1)), док је у тач ки 
4) став 2. из ме њен та ко да гла си: „Вла да ће од 2009. го ди не да ва ти по јед ну 
до зво лу го ди шње“ (тач ка 2)).

Под не тим пред ло зи ма и ини ци ја ти ва ма је оспо рен основ ни текст Од-
лу ке о ди на ми ци да ва ња до зво ла за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу 
у играч ни ца ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 77/05). Има ју ћи у ви ду да на-
кнад ним из ме на ма са др жи на оспо ре не Од лу ке у су штин ском сми слу ни је 
про ме ње на, већ је ме ња на ди на ми ка да ва ња до зво ла ко ја ни је од ути ца ја 
на од лу чи ва ње Су да, то је Устав ни суд као оспо ре ни акт раз ма трао Од лу-
ку о ди на ми ци да ва ња до зво ла за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у 
играч ни ца ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 77/05, 62/07, 118/07 и 35/09).

За оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба Од лу ке ре ле вант не су од-
ред бе Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ко је утвр ђу ју: да Ре пу бли ка Ср би ја уре-
ђу је и обез бе ђу је, по ред оста лог, је дин стве но тр жи ште, прав ни по ло жај 
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при вред них су бје ка та, си стем оба вља ња по је ди них при вред них и дру гих 
де лат но сти, роб не ре зер ве, мо не тар ни, бан кар ски, де ви зни и ца рин ски 
си стем, еко ном ске од но се са ино стран ством, као и си стем кре дит них од-
но са са ино стран ством, и по ре ски си стем (члан 97. тач ка 6.); да је пред у-
зет ни штво сло бод но и да се пред у зет ни штво мо же огра ни чи ти за ко ном 
ра ди за шти те здра вља љу ди, жи вот не сре ди не и при род них бо гат ста ва и 
ра ди без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је (члан 83.); да сви има ју јед нак прав-
ни по ло жај на тр жи шту, да су за бра ње ни ак ти ко ји ма се, су прот но за ко ну, 
огра ни ча ва сло бод на кон ку рен ци ја, ства ра њем или зло у по тре бом мо но-
пол ског или до ми нант ног по ло жа ја, да пра ва сте че на ула га њем ка пи та ла 
на осно ву за ко на, не мо гу за ко ном би ти ума ње на и да су стра на ли ца из-
јед на че на на тр жи шту са до ма ћим (члан 84.); да Вла да из вр ша ва за ко не и 
дру ге оп ште ак те На род не скуп шти не и да до но си уред бе и дру ге оп ште 
ак те ра ди из вр ша ва ња за ко на члан 123. тач. 2) и 3)).

За ко ном о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 55/05, 71/05, 101/07 и 
66/08) про пи са но је да Вла да утвр ђу је и во ди по ли ти ку Ре пу бли ке Ср би је 
у окви ру Уста ва и за ко на и дру гих оп штих ака та На род не скуп шти не, као 
и да из вр ша ва за ко не и дру ге оп ште ак те На род не скуп шти не та ко што 
до но си оп ште и по је ди нач не прав не ак те и пред у зи ма дру ге ме ре (члан 
2.), као и да Вла да од лу ком осни ва јав на пред у зе ћа, уста но ве и дру ге ор га-
ни за ци је, пред у зи ма ме ре и уре ђу је пи та ња од оп штег зна ча ја и од лу чу је 
о дру гим ства ри ма за ко је је за ко ном или уред бом од ре ђе но да их Вла да 
уре ђу је од лу ком (члан 43. став 1.).

Де лат ност при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу уре ђе на је За ко ном о игра ма 
на сре ћу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 84/04 и 85/05). За ко ном о игра ма на 
сре ћу (у да љем тек сту: За кон) утвр ђе ни су по јам и вр сте ига ра на сре ћу, 
оп шти усло ви и пра ва на при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу. Као вр сте ига ра 
на сре ћу За ко ном су пред ви ђе не кла сич не игре на сре ћу, по себ не игре на 
сре ћу и на град не игре у ро би и услу га ма (члан 13.), при че му су као по себ-
не игре на сре ћу од ре ђе не игре ко је се при ре ђу ју у играч ни ца ма (ка зи ни-
ма), у ко ји ма игра чи игра ју про тив играч ни це или је дан про тив дру гог, на 
сто ло ви ма за игру са ку гли ца ма, коц ки ца ма, кар та ма и дру гим слич ним 
ре кви зи ти ма, игре ко је се при ре ђу ју на ауто ма ти ма и кла ђе ње на спорт ске 
и дру ге до га ђа је (члан 15.). У окви ру по гла вља VI – По себ не игре на сре ћу, 
под тач ком 1, од ред ба ма чл. 36. до 58. За ко на про пи са ни су по себ ни усло-
ви, на чин и по сту пак при ре ђи ва ња по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца-
ма. За оце ну за ко ни то сти оспо ре не Од лу ке, по оце ни Су да, од зна ча ја су 
и сле де ће од ред бе За ко на: члан 36. ко јим је про пи са но да по себ не игре на 
сре ћу у играч ни ца ма мо гу при ре ђи ва ти прав на ли ца са се ди штем на те ри-
то ри ји Ре пу бли ке, на осно ву до зво ле, ако су ре ги стро ва на за оба вља ње де-
лат но сти коц ке и кла ђе ња; члан 37. ст. 1. до 3. ко јим је про пи са но да Вла да 
мо же да ти нај ви ше 10 до зво ла за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу у играч ни ца-
ма, да се до зво ле од но се на јед ну играч ни цу и да ди на ми ку да ва ња до зво ла 
утвр ђу је Вла да на пред лог Ми ни стар ства; чл. 38. и 39. ко ји ма су про пи са ни 
усло ви ко је прав на ли ца мо ра ју да ис пу не уко ли ко же ле да до би ју до зво лу 
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за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу у играч ни ца ма, а ко ји се од но се на ви си ну 
основ ног ка пи та ла, оба ве зу упи са тог ка пи та ла у од го ва ра ју ћи ре ги стар, 
одр жа ва ње основ ног ка пи та ла у пред ви ђе ној ви си ни у пе ри о ду ва же ња 
до зво ле, као и на оба ве зу оси гу ра ња ис пла те до би та ка и на пла те јав них 
при хо да пу тем обез бе ђи ва ња од го ва ра ју ћег на мен ског де по зи та у бан ци 
или по се до ва ња бан кар ске га ран ци је, од но сно обез бе ђи ва ња ри зи ко-де по-
зи та у играч ни ци. У окви ру на ве де ног по гла вља VI, под тач ком 4 – По себ-
ни усло ви за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу, од ред ба ма чл. 83. до 
87. За ко на утвр ђе ни су по себ ни усло ви за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на 
сре ћу ко ји се од но се на уда ље ност ауто ма та и кла ди о ни ца од основ них и 
сред њих шко ла, на тех нич ку ис прав ност сто ло ва и ауто ма та, на леп ни це и 
по себ не озна ке за озна ча ва ње и ре ги стра ци ју сто ло ва, ауто ма та и др.

Из на ве де них од ре да ба Уста ва про из ла зи да Устав не са др жи од ред бе 
ко је не по сред но уре ђу ју пи та ња по је ди них вр ста де лат но сти, па у том сми-
слу ни пи та ња у обла сти де лат но сти при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу. Ме ђу тим, 
устав ни основ за уре ђи ва ње од но са у обла сти ове де лат но сти пред ста вља 
члан 97. тач ка 6. Уста ва, ко ји про пи су је над ле жност Ре пу бли ке да уре ђу је 
си стем оба вља ња по је ди них при вред них и дру гих де лат но сти. У том сми слу 
Ре пу бли ка је пре ко свог за ко но дав ног ор га на, де лат ност при ре ђи ва ња ига ра 
на сре ћу, уре ди ла За ко ном о игра ма на сре ћу, ко јим су утвр ђе ни по јам, вр сте, 
усло ви и на чин при ре ђи ва ња ига ра, као и пра ва на при ре ђи ва ње ига ра на 
сре ћу. Ана ли зи ра ју ћи од ред бе на ве де ног За ко на, Устав ни суд је утвр дио да 
се за ко но да вац опре де лио да у сво јој над ле жно сти за др жи уре ђи ва ње усло ва 
(оп штих и по себ них) за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца-
ма, а да на чин из да ва ња до зво ла, као и ди на ми ку да ва ња до зво ла пре пу сти 
Вла ди. По ла зе ћи од од ре да ба чла на 123. тач. 1. и 3. Уста ва и чла на 2. За ко на 
о Вла ди, Суд сма тра да је Вла да овла шће на да бли же раз ра ди од но се уре ђе не 
за ко ном, у скла ду са свр хом и ци љем за ко на, али не и да на дру га чи ји на чин 
уре ђу је од но се ко ји су већ уре ђе ни за ко ном. Код ова ко опре де ље не над ле-
жно сти Вла де и чи ње ни це да утвр ђи ва ње ло ка ци ја на ко ји ма ће се да ва ти до-
зва ла за при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма не ма зна че ње 
утвр ђи ва ња бли жих усло ва у по ступ ку из да ва ња до зво ле из чла на 40. став 
4. За ко на о игра ма на сре ћу, већ да пред ста вља про пи си ва ње усло ва за при-
ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма, Суд је оце нио да усло ви 
утвр ђе ни од ред ба ма тач ке 3. и тач ке 4. став 1. Од лу ке пред ста вља ју усло ве 
ко ји ни су пред ви ђе ни за ко ном, чи ме је Вла да пре ко ра чи ла овла шће ња из за-
ко на. Ка ко Устав од ред ба ма чла на 195. став 1. утвр ђу је прин цип да сви оп-
шти ак ти у Ре пу бли ци Ср би ји мо ра ју би ти у са гла сно сти са за ко ном, то на-
ве де не од ред бе Од лу ке ко је ни су са гла сне за ко ну, ни су са гла сне ни Уста ву.

У од но су на оспо ре не од ред бе тач. 1) и 2) и тач ке 4) став 2. Од лу ке, 
Устав ни суд је оце нио да је про пи си ва ње ди на ми ке да ва ња до зво ла за 
при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма, у окви ру За ко-
ном до зво ље ног бро ја до зво ла ко је мо же да ти (нај ви ше 10 до зво ла), ис-
кљу чи во у до ме ну про це не Вла де ко ја је, са гла сно од ред би чла на 37. став 
3. За ко на, овла шће на да утвр ђу је на ве де ну ди на ми ку. Сто га Устав ни суд, 
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са гла сно чла ну 167. Уста ва, ни је над ле жан да раз ма тра пи та ња ве за на за 
оправ да ност и це лис ход ност до не тих ре ше ња ко ји ма се ру ко во ди ла Вла да 
ка да је утвр ђи ва ла ди на ми ку да ва ња на ве де них до зво ла. Има ју ћи у ви ду 
да се прин цип јед на ко сти од но си на јед на кост усло ва и по ло жа ја при ре-
ђи ва ча ига ра у окви ру при ре ђи ва ња на ве де них ига ра на сре ћу, оце ње но 
је да се оспо ре не од ред бе тач. 1. и 2. и тач ка 4. став 2. Од лу ке при ме њу ју у 
про пи са ним прав ним си ту а ци ја ма на све при вред не су бјек те ко ји же ле да 
се ба ве де лат но шћу при ре ђи ва ња по себ них ига ра на сре ћу у играч ни ца ма, 
под јед на ким усло ви ма, те да се тим од ред ба ма Од лу ке при вред ни су бјек-
ти не до во де у не јед нак прав ни по ло жај на тр жи шту, ни ти се по је ди ним 
при вред ним су бјек ти ма омо гу ћа ва ства ра ње или зло у по тре ба мо но пол-
ског или до ми нант ног по ло жа ја. С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд је 
од био пред ло ге и ни је при хва тио ини ци ја ти ве за утвр ђи ва ње не у став но-
сти и не за ко ни то сти од ре да ба тач. 1) и 2) и тач ка 4) став 2. Од лу ке.

Пред лог да се до до но ше ња ко нач не од лу ке, од ре ди ме ра об у ста ве из-
вр ше ња по је ди нач них ака та и рад њи до не тих на осно ву Од лу ке из из ре-
ке, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном 
су ду од ба цио, јер је о под не тим зах те ви ма из пред ло га и ини ци ја ти ва ко-
нач но од лу че но.

Има ју ћи у ви ду да је у то ку прет ход ног по ступ ка прав но ста ње пот пу-
но утвр ђе но и да при ку пље ни по да ци пру жа ју по у здан основ за од лу чи-
ва ње о устав но сти и за ко ни то сти Од лу ке, Устав ни суд је, са гла сно чла ну 
53. став 2. За ко на о Устав ном су ду, од лу чио без до но ше ња ре ше ња о по-
кре та њу по ступ ка.

По ла зе ћи од из не тог, а на осно ву од ре да ба чла на чла на 45. тач. 1), 4) и 
14) и чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни ка о 
ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Суд је од-
лу чио као у из ре ци.

На осно ву од ред бе чла на 168. став 3. Уста ва, од ред бе тач ке 3. и тач ке 
4. став 1. Од лу ке на ве де не у из ре ци пре ста ју да ва же да ном об ја вљи ва ња 
Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-351/2005 од 17. ју на 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 65/09)
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РЕ ШЕ ЊА

Уредбa о ре ша ва њу стам бе них по тре ба иза бра них, по ста вље них
и за по сле них ли ца код ко ри сни ка сред ста ва у др жав ној сво ји ни

(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04, 68/06 и 107/07)
– члан 52. став 1. и члан 58. став 1.

Про пи су ју ћи на чин и кри те ри ју ме за да ва ње ста но ва за слу жбе не 
по тре бе, Вла да је утвр ди ла да је ко ри шће ње ста на за слу жбе не по тре-
бе ве за но за вр ше ње од ре ђе них по сло ва, за да та ка, слу жбе не ду жно сти 
и функ ци је, те да је ко ри сник слу жбе ног ста на ду жан да се исе ли пре-
стан ком вр ше ња слу жбе не ду жно сти, на ко ји на чин је, по оце ни Устав-
ног су да, по сту пи ла у гра ни ца ма из ри чи тог за кон ског овла шће ња, као 
и Уста вом утвр ђе них над ле жно сти Вла де да из вр ша ва за ко не и до но си 
уред бе и дру ге оп ште ак те за из вр ша ва ње за ко на.

Устав ни суд је, од лу чу ју ћи у пред ме ту број IУ-146/02 од 13. ју ла 2006. 
го ди не, из ра зио став да је Вла да, про пи су ју ћи у чла ну 1. да се Уред ба 
од но си и на ре ша ва ње стам бе них по тре ба иза бра них, по ста вље них и 
за по сле них ли ца у јав ним слу жба ма, по сту пи ла у окви ру сво јих овла-
шће ња утвр ђе них За ко ном о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је и 
са гла сно устав ним овла шће њи ма из од ре да ба чла на 90. тач. 1. и 2. та да 
ва же ћег Уста ва.

Ли ста ре да пр вен ства за ре ша ва ње стам бе них по тре ба ни је оп шти 
прав ни акт из чла на 167. Уста ва, за чи ју је оце ну устав но сти и за ко ни то-
сти над ле жан Устав ни суд.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти од ре да ба чла на 52. став 1. и чла на 58. став 
1. Уред бе о ре ша ва њу стам бе них по тре ба иза бра них, по ста вље них и за-
по сле них ли ца код ко ри сни ка сред ста ва у др жав ној сво ји ни („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04, 68/06 и 107/07).

2. Од ба цу је се зах тев за оце њи ва ње устав но сти и за ко ни то сти чла на 
1. Уред бе из тач ке 1. из ре ке.

3. Од ба цу је се „ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то сти“ Ко-
нач не ли сте ре да пр вен ства 10 број 360–90/2006, ко ју је до не ла Стам бе на 
ко ми си ја Вла де 20. де цем бра 2006. го ди не и ре ше ња Вр хов ног су да Ср би је 
Рев. бр. 1508/05 од 1. де цем бра 2005. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не те су две ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ-

ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба чла на 1, чла на 52. став 1. 
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и чла на 58. став 1. Уред бе о ре ша ва њу стам бе них по тре ба иза бра них, по-
ста вље них и за по сле них ли ца код ко ри сни ка сред ста ва у др жав ној сво ји-
ни („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04, 68/06 и 107/07), 
Ко нач не ли сте ре да пр вен ства 10 број 360–90/2006, ко ју је до не ла Стам-
бе на ко ми си ја Вла де 20. де цем бра 2006. го ди не и ре ше ња Вр хов ног су да 
Ср би је Рев. бр. 1508/05 од 1. де цем бра 2005. го ди не. У ини ци ја ти ва ма се 
на во ди да оспо ре на Уред ба уре ђу је да ва ње на ко ри шће ње ста но ва за слу-
жбе не по тре бе, што је не са гла сно са За ко ном о ста но ва њу, бу ду ћи да на ве-
де ни за кон не уре ђу је рас по де лу ста но ва за слу жбе не по тре бе. Да ље, под-
но си о ци пред став ки сма тра ју да се оспо ре на Уред ба при ме њу је са мо на 
иза бра на и по ста вље на ли ца код ко ри сни ка сред ста ва у др жав ној сво ји ни, 
а не и на за по сле на ли ца у јав ним пред у зе ћи ма, ко ја сва пра ва оства ру ју 
у скла ду са ак ти ма пред у зе ћа где су за по сле ни и, уко ли ко су сте кли свој-
ство за куп ца ста на на нео д ре ђе но вре ме, има ју пра во от ку па у скла ду са 
За ко ном о ста но ва њу. Уред ба се оспо ра ва и у де лу у ко ме је про пи са но да 
пре стан ком ра да, од но сно за по сле ња код ко ри сни ка др жав них сред ста ва, 
за по сле ном пре ста је и пра во ко ри шће ња ста на за слу жбе не по тре бе, а ти-
ме и пра во да уче ству је у рас по де ли ста но ва. Ко нач на ли ста ре да пр вен-
ства, ко ју је до не ла Стам бе на ко ми си ја Вла де, оспо ра ва се из раз ло га што 
ко нач ном ли стом ре да пр вен ства ни су об у хва ће ни рад ни ци Ми ни стар-
ства уну тра шњих по сло ва – Се кре та ри ја та уну тра шњих по сло ва Вра ње, 
јер су у ме ђу вре ме ну оства ри ли пра во на пен зи ју. Ре ше ње Вр хов ног су да 
Ср би је Рев. бр. 1508/05 од 1. де цем бра 2005. го ди не је, по ми шље њу под-
но си ла ца ини ци ја ти ве, до не то на осно ву ре тро ак тив не при ме не од ред бе 
чла на 52. став 1. Уред бе.

У од го во ру Вла де на ве де но је, по ред оста лог, да је прав ни основ за до-
но ше ње Уред бе са др жан у од ред ба ма чл. 9. и 29. За ко на о сред стви ма у 
сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 53/95, 3/96, 54/96, 
32/97, 44/99 и 101/05) ко ји ма је, по ред оста лог, од ре ђе но да Вла да про пи-
су је на чин и кри те ри ју ме да ва ња стам бе них згра да и ста но ва у др жав ној 
сво ји ни у за куп на од ре ђе но или нео д ре ђе но вре ме, од но сно да ва ње ста-
но ва за слу жбе не по тре бе за по сле ним, иза бра ним и по ста вље ним ли ци ма 
у др жав ним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма, ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма је-
ди ни ца те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра ве, јав ним слу жба-
ма и дру гим ор га ни за ци ја ма чи ји је осни вач Ре пу бли ка, од но сно те ри то-
ри јал на је ди ни ца. У од го во ру се да ље на во ди да је оспо ре на Уред ба до не та 
у функ ци ји из вр ша ва ња За ко на о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би-
је, те да је Вла да до но ше њем Уред бе по сту пи ла са гла сно сво јим устав ним 
и за кон ским овла шће њи ма, а што је утвр ђе но Од лу ком Устав ног су да IУ 
број 146/2002. У ве зи са оспо ра ва њем Уред бе у од но су на За кон о ста но-
ва њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 
46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05), Вла да ис ти че 
да је већ од ред бом чла на 47а За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ста-
но ва њу („Слу жбе ни гла сник РС“, број 33/93) Вла ди би ло да то овла шће ње 
да, до до но ше ња про пи са ко јим ће се уре ди ти упра вља ње и рас по ла га ње 
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имо ви ном у др жав ној сво ји ни, уре ди усло ве, на чин и по сту пак да ва ња на 
ко ри шће ње ста но ва у др жав ној сво ји ни, као и да ва ње зај мо ва ра ди ре ша-
ва ња стам бе них по тре ба. У ве зи са на во ди ма под но си о ца ини ци ја ти ве да 
Уред бом ни је про пи са но да у по ступ ку рас по де ле ста но ва мо гу уче ство-
ва ти и пен зи о ни са ни рад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, у од-
го во ру се на во ди да је чла ном 9. став 1. За ко на о сред стви ма у сво ји ни 
Ре пу бли ке Ср би је од ре ђен круг ли ца ко ји ма се стам бе не згра де и ста но-
ви у др жав ној сво ји ни да ју на ко ри шће ње. Ко нач на ли ста ре да пр вен ства 
10 број 360–90/2006 од 20. ок то бра 2006. го ди не, ко ја је, та ко ђе, оспо ре на 
ини ци ја ти вом, по ми шље њу до но си о ца ак та, пред ста вља акт прав не тех-
ни ке ко јом се ис ка зу је ре до след пр вен ства у оства ри ва њу пра ва на стан и 
слу жи за из ра ду пр во сте пе не од лу ке о до де ли ста на, та ко да не мо же би ти 
пред мет оце не устав но сти и за ко ни то сти.

Устав ни суд је утвр дио да је Уред бу о ре ша ва њу стам бе них по тре ба 
иза бра них, по ста вље них и за по сле них ли ца код ко ри сни ка сред ста ва у 
др жав ној сво ји ни („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04, 
68/06, 10/07 и 107/07) до не ла Вла да, на осно ву од ре да ба чл. 9. и 29. За ко-
на о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
53/95, 3/96, 54/96, 101/05 и 32/97).

Од ред бом чла на 1. Уред бе про пи са но је да се овом Уред бом уре ђу ју 
усло ви и на чин ре ша ва ња стам бе них по тре ба иза бра них, по ста вље них и 
за по сле них ли ца у др жав ним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма, ор га ни ма и ор га-
ни за ци ја ма је ди ни ца те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра ве, јав-
ним слу жба ма (јав на пред у зе ћа и уста но ве) и дру гим ор га ни за ци ја ма чи-
ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, од но сно те ри то ри јал на је ди ни ца (у да љем 
тек сту: ко ри сник др жав них сред ста ва), осно ви и ме ри ла за утвр ђи ва ње ре-
да пр вен ства, утвр ђи ва ње ре да пр вен ства, по сту пак и ор га ни од лу чи ва ња и 
дру га пи та ња од зна ча ја за ре ша ва ње стам бе них по тре ба на ве де них ли ца.

Пре ма оспо ре ној од ред би чла на 52. став 1. Уред бе ста ном за слу жбе-
не по тре бе, у сми слу ове Уред бе, сма тра се стан у др жав ној сво ји ни чи је 
је ко ри шће ње ве за но за вр ше ње од ре ђе них по сло ва, за да та ка, слу жбе не 
ду жно сти и функ ци је, а ко ји за те на ме не од ре ди из вр шни ор ган, од но сно 
управ ни ор ган ко ри сни ка др жав них сред ста ва.

Уго вор о ко ри шће њу слу жбе ног ста на, пре ма оспо ре ној од ред би чла-
на 58. став 1. Уред бе, пре ста је да ва жи да ном пре стан ка вр ше ња слу жбе-
не ду жно сти за чи је је вр ше ње ве за но ко ри шће ње слу жбе ног ста на, у ком 
слу ча ју је ко ри сник слу жбе ног ста на ду жан да се исе ли из ста на.

Од ред бом чла на 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти 
пре да на сту па ња на сна гу овог за ко на окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

Ка ко је јед на од ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти оспо ре не Уред бе 
под не та у вре ме ва же ња Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је 
пре стао да ва жи сту па њем на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 8. но вем-
бра 2006. го ди не, оце на устав но сти оспо ре не Уред бе из вр ше на је у од но су 
на ва же ћи Устав, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва.
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Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је за јем че на рав но прав ност свих об ли ка 
сво ји не, при че му је утвр ђе но да је др жав на сво ји на је дан од об ли ка јав не 
сво ји не и да се сред ства из јав не сво ји не оту ђу ју на на чин и под усло ви ма 
утвр ђе ним за ко ном (члан 86. ст. 1. и 3.). Та ко ђе, Уста вом је утвр ђе но: да 
Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је сво јин ске и обли га ци о не од но се и 
за шти ту свих об ли ка сво ји не (члан 97. тач ка 7)); да Вла да утвр ђу је и во ди 
по ли ти ку, из вр ша ва за ко не и дру ге оп ште ак те На род не скуп шти не, до-
но си уред бе и дру ге оп ште ак те ра ди из вр ша ва ња за ко на (члан 123. тач. 
1. до 3.); да сви под за кон ски оп шти ак ти Ре пу бли ке Ср би је, оп шти ак ти 
ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ких стра на ка, 
син ди ка та и удру же ња гра ђа на и ко лек тив ни уго во ри мо ра ју би ти са гла-
сни за ко ну (члан 195. став 1.).

За ко ном о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97, 44/99 и 101/05) про пи са но је: да се 
сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је сма тра ју сред ства ко ја су у скла ду 
са за ко ном, сте че на, од но сно стек ну јав не слу жбе (јав на пред у зе ћа, уста-
но ве) и дру ге ор га ни за ци је чи ји је осни вач Ре пу бли ка, од но сно те ри то ри-
јал на је ди ни ца, осим сред ста ва ко ја ко ри сте ор га ни за ци је оба ве зног со-
ци јал ног оси гу ра ња и сред ста ва ко ја су пре ма по себ ном за ко ну у сво ји ни 
дру ге ор га ни за ци је (члан 1. став 1. тач ка 2. под тач ка (3)); да се стам бе не 
згра де и ста но ви у др жав ној сво ји ни да ју на ко ри шће ње за по сле ним, иза-
бра ним и по ста вље ним ли ци ма у ор га ни ма, јав ним слу жба ма и дру гим 
ор га ни за ци ја ма из чла на 1. тач ка 2. овог за ко на и дру гим ли ци ма утвр ђе-
ним за ко ном, по осно ву за ку па на нео д ре ђе но или од ре ђе но вре ме, као и 
да је Вла да овла шће на да про пи су је на чин и кри те ри ју ме да ва ња стам бе-
них згра да и ста но ва у за куп (члан 9.); да Вла да про пи су је на чин и кри те-
ри ју ме да ва ња ста но ва за слу жбе не по тре бе (члан 29.).

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је оце нио да је Вла да, на осно ву 
из ри чи тог за кон ског овла шће ња из чла на 29. За ко на о сред стви ма у сво-
ји ни Ре пу бли ке Ср би је, у од ред ба ма чл. 52. до 60. Уред бе утвр ди ла на чин 
и кри те ри ју ме за да ва ње ста но ва за слу жбе не по тре бе. Про пи су ју ћи у од-
ред ба ма чла на 52. став 1. и чла на 58. став 1. да је ко ри шће ње ста на за слу-
жбе не по тре бе ве за но за вр ше ње од ре ђе них по сло ва, за да та ка, слу жбе не 
ду жно сти и функ ци је, те да је ко ри сник слу жбе ног ста на ду жан да се исе-
ли пре стан ком вр ше ња слу жбе не ду жно сти, Вла да је по оце ни Устав ног 
су да, по сту пи ла у гра ни ца ма за кон ских овла шће ња и у скла ду са на ме ном 
ове ка те го ри је ста но ва.

На во ди под но си о ца ини ци ја ти ве да су оспо ре не од ред бе Уред бе „не-
пра вед не у прав ном, иде о ло шком, људ ском и у сва ком дру гом сми слу“, јер 
рад ни ци ма Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва ко ји су ду жи вре мен ски 
пе ри од ко ри сти ли на ве де не ста но ве, ни је да та мо гућ ност да, на кон од-
ла ска у пен зи ју, на ста ве да ко ри сте те ста но ве, ни су од ути ца ја на оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти, бу ду ћи да је ко ри шће ње ста но ва за слу жбе-
не по тре бе у сми слу од ре да ба чла на 52. став 1. и чла на 58. став 1. Уред-
бе ве за но ис кљу чи во за вр ше ње од ре ђе не слу жбе не ду жно сти, од но сно да 
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пре стан ком вр ше ња слу жбе не ду жно сти пре ста је и основ за да ље ко ри-
шће ње слу жбе ног ста на.

Оспо ре не од ред бе Уред бе су, по оце ни Су да, са гла сне и са Уста вом 
утвр ђе ним над ле жно сти ма Вла де из чла на 123. Уста ва да из вр ша ва за ко не 
и до но си уред бе и дру ге оп ште ак те за из вр ша ва ње за ко на.

У ве зи са оспо ра ва њем од ред бе чла на 1. Уред бе, Устав ни суд је, у пред-
ме ту број IУ-146/02 од лу чи вао о устав но сти и за ко ни то сти, по ред оста-
лих, и од ред бе чла на 1. ове Уред бе и на сед ни ци од 13. ју ла 2006. го ди не, 
ни је при хва тио ини ци ја ти ву за утвр ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то-
сти оспо ре не од ред бе Уред бе. При то ме, Устав ни суд је из ра зио став да је 
Вла да, про пи су ју ћи у чла ну 1. да се Уред ба од но си и на ре ша ва ње стам бе-
них по тре ба иза бра них, по ста вље них и за по сле них ли ца у јав ним слу жба-
ма, по сту пи ла у окви ру сво јих за кон ских овла шће ња из од ре да ба За ко на о 
сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је и са гла сно устав ним овла шће њи-
ма из од ре да ба чла на 90. тач. 1) и 2) та да ва же ћег Уста ва.

Има ју ћи у ви ду да је Устав ни суд већ од лу чи вао о устав но сти и за ко-
ни то сти оспо ре ног чла на 1. Уред бе, а да из но вих на во да, раз ло га и под не-
тих до ка за не про из ла зи да има осно ва за по нов но од лу чи ва ње, Устав ни 
суд је оце нио да су у кон крет ној устав но прав ној ства ри ис пу ње не про-
це сне прет по став ке, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на 
о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), да Устав ни суд у 
овом де лу од ба ци ини ци ја ти ву.

Раз ма тра ју ћи оспо ре ну Ко нач ну ли сту ре да пр вен ства, ко ју је до не ла 
Стам бе на ко ми си ја Вла де, Устав ни суд је оце нио да ова ли ста ни је оп шти 
прав ни акт из чла на 167. Уста ва, за чи ју је оце ну устав но сти и за ко ни то-
сти над ле жан Устав ни суд, већ пред ста вља са мо ко на чан ре зул тат спро ве-
де ног по ступ ка утвр ђи ва ња ре да пр вен ства при ли ком ре ша ва ња стам бе-
них по тре ба за по сле них и основ је за до но ше ње од лу ка о до де ли ста но ва, 
као по је ди нач них ака та ко ји ма се од лу чу је о пра ву од ре ђе ног ли ца. Из на-
ве де них раз ло га Устав ни суд је у овом де лу од ба цио ини ци ја ти ву због не-
на дле жно сти, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав-
ном су ду.

Та ко ђе, Устав ни суд је, са гла сно чла ну 36. став 1. тач ка 1) За ко на о 
Устав ном су ду, од ба цио ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти и за ко ни то сти 
ре ше ња Вр хов ног су да Ср би је Рев. бр. 1508/05 од 1. де цем бра 2005. го ди не, 
јер оспо ре но ре ше ње не пред ста вља оп шти већ по је ди нач ни прав ни акт, о 
чи јој оце ни устав но сти и за ко ни то сти Суд ни је над ле жан да од лу чу је пре-
ма од ред ба ма чла на 167. Уста ва. Устав ни суд је утвр дио да под не ти зах тев 
не ис пу ња ва усло ве да се, са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва, раз ма тра 
као устав на жал ба, с об зи ром на то да се ра ди о оспо ра ва њу по је ди нач ног 
ак та ко ји је до нет пре сту па ња на сна гу Уста ва од 2006. го ди не, да кле пре 
не го што је Уста вом уста но вљен ин сти тут устав не жал бе.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач. 5) и 8) За ко на о Устав-
ном су ду и чла на 82. став 1. тач ка 1. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног 
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су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је до нео ре-
ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-170/2006 од 26. фе бру а ра 2009. го ди не

Уредбa о оба ве зној про из вод њи и це ни хле ба од бра шна
„Т-850“ и це ни тог бра шна

(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 44/01 и 16/04)

Вла да је оспо ре ном Уред бом, у гра ни ца ма овла шће ња утвр ђе них за-
ко ном и у скла ду са устав ним функ ци ја ма Вла де за из вр ша ва ње за ко на, 
про пи са ла ме ре при вре ме ног ка рак те ра ра ди спре ча ва ња и от кла ња ња 
по ре ме ћа ја на тр жи шту у про из вод њи и про ме ту од ре ђе не ро бе, пу тем 
утвр ђи ва ња оба ве зне про из вод ње и це не основ них жи вот них на мир ни ца.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти и не за ко ни то сти Уред бе о оба ве зној про из вод њи и це ни 
хле ба од бра шна „Т-850“ и це ни тог бра шна („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
44/01 и 16/04).

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та, од но-
сно рад њи пред у зе тих на осно ву Уред бе из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду је под не та ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни-

то сти Уред бе о оба ве зној про из вод њи и це ни хле ба од бра шна „Т-850“ и 
це ни тог бра шна („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 44/01 и 16/04). У ини ци ја-
ти ви се на во ди да је оспо ре на Уред ба до не та на осно ву За ко на о усло ви-
ма за оба вља ње про ме та ро бе, вршењe услу га у про ме ту ро бе и ин спек-
циј ском над зо ру у ко ме ни је по сто јао прав ни основ да се пред мет ном 
Уред бом про пи ше нај ви ши ни во це на бра шна и хле ба од бра шна Т-850. 
Ини ци ја тор сма тра да је на ве де ни нај ви ши ни во це на мо гао да се про пи-
ше по себ ном Уред бом на осно ву та да ва же ћег За ко на о си сте му дру штве-
не кон тро ле це на, ко ји је ва жио до сеп тем бра 2005. го ди не, ко јим је би ло 
про пи са но да ме ра не по сред не кон тро ле це на мо же тра ја ти нај ду же шест 
ме се ци, а ако се не по бољ ша ста ње на тр жи шту тра ја ње те ме ре се мо-
же про ду жи ти. На во ди и да је од 2005. го ди не на сна зи За кон о це на ма 
по ко ме Вла да ни је до не ла но ву Уред бу, што зна чи да се це не на ве де них 
про из во да фор ми ра ју сло бод но. Та ко ђе, у ини ци ја ти ви се ис ти че и да је 
оспо ре на Уред ба не са гла сна са чла ном 82. Уста ва ко ји из ри чи то ре гу ли ше 
да еко ном ско уре ђе ње у Ре пу бли ци Ср би ји по чи ва на тр жи шној при вре-
ди, отво ре ном и сло бод ном тр жи шту, сло бо ди пред у зет ни штва, те да је 
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Ре пу бли ка Ср би ја је дин стве но при вред но под руч је са је дин стве ним тр жи-
штем ро ба, ра да, ка пи та ла и услу га. Ини ци ја тор на во ди да има ин те рес да 
се усло ви про из вод ње бра шна и хле ба од ви ја ју по прин ци пи ма сло бод не 
тр жи шне утак ми це, а да у прак си до ла зи до ин спек циј ског над зо ра и да ље 
при ме не Уред бе, чи ме се огра ни ча ва ју тр жи шна пра ва. Тра жи да Устав ни 
суд „до до но ше ња ко нач не од лу ке об у ста ви из вр ше ње по је ди нач ног ак та 
или рад ње пред у зе те на осно ву Уред бе“.

У од го во ру Вла де Ре пу бли ке Ср би је на во ди се: да је оспо ре на Уред-
ба до не та на осно ву чла на 8а За ко на о усло ви ма за оба вља ње про ме та 
ро бе, вр ше ње услу га у про ме ту ро бе и ин спек циј ском над зо ру, ко јим је 
про пи са но да ако на тр жи шту на ста ну по ре ме ћа ји у про из вод њи и про-
ме ту од ре ђе не ро бе и ако се по ре ме ћа ји не мо гу от кло ни ти ме ра ма те ку ће 
еко ном ске по ли ти ке, Вла да Ре пу бли ке Ср би је мо же про пи са ти при вре ме-
не ме ре за спре ча ва ње и от кла ња ње по ре ме ћа ја док они тра ју; да на ве де-
ном за кон ском од ред бом ни је од ре ђен рок тра ја ња при вре ме не ме ре, већ 
је оста вље но да се про це ни вре мен ско тра ја ње по ре ме ћа ја; да по ре ме ћа ји 
и раз ло зи ра ди ко јих је Уред ба до не та тра ју и да нас, а то је по тре ба да се 
обез бе ди очу ва ње стан дар да ни жих со ци јал них ка те го ри ја гра ђа на, као 
и рав но мер но снаб де ва ње ста нов ни штва основ ним вр ста ма хле ба; да За-
кон о си сте му дру штве не кон тро ле це на ни је мо гао би ти прав ни основ за 
до но ше ње Уред бе. У ве зи са по зи ва њем ини ци ја то ра на од ред бе чла на 4. 
став 1. За ко на о це на ма коje од ре ђу ју да при вред ни су бјек ти обра зу ју це-
не про из во да и услу га сло бод но пре ма усло ви ма тр жи шта, осим за про-
из во де и услу ге за ко је је по себ ним про пи сом утвр ђен дру га чи ји на чин 
обра зо ва ња це на, у од го во ру се на во ди да то прак тич но зна чи да се це не 
хле ба и бра шна „Т-850“ не обра зу ју сло бод но, јер је упра во по себ ним про-
пи сом – Уред бом про пи са на нај ви ша ма ло про дај на це на хле ба од бра шна 
„Т-850“ и нај ви ша ве ле про дај на це на бра шна „Т-850“. У од го во ру се ис ти-
че да су на ве де ном Уред бом уре ђе на пи та ња за ко ја За кон овла шћу је Вла-
ду да до не се про пис ко јим ће уве сти ме ре при вре ме ног ка рак те ра ра ди 
спре ча ва ња и от кла ња ња по ре ме ћа ја док они тра ју.

Уред бом о оба ве зној про из вод њи и це ни хле ба од бра шна „Т-850“ и 
це ни тог бра шна („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 44/01 и 16/04) од ре ђе но је: 
да су пред у зе ћа, дру га прав на ли ца и пред у зет ни ци ко ји се ба ве про из-
вод њом хле ба оба ве зни да про из ве ду и ис по ру че тр жи шту хлеб од бра-
шна „Т-850“ у ко ли чи ни од нај ма ње 40% днев не про из вод ње свих вр ста 
хле ба, као и да ко ли чи на про из ве де ног и ис по ру че ног хле ба мо же би ти 
ма ња са мо у слу ча ју ако по вра ћај тог хле ба у три уза стоп на да на бу де ве ћи 
од 5% ис по ру че ног хле ба, али се не мо же про из во ди ти ма ње од 20% днев-
не про из вод ње свих вр ста хле ба (члан 1.); да су пред у зе ћа, дру га прав на 
ли ца и пред у зет ни ци ко ји се ба ве про из вод њом хле ба оба ве зни да хлеб од 
бра шна „Т-850“ про из во де у те жи ни од 700 гра ма по тач но утвр ђе ној ре-
цеп ту ри (члан 2.); да пред у зе ћа, дру га прав на ли ца и пред у зет ни ци ко ји се 
ба ве про из вод њом хле ба, од но сно про да јом хле ба од бра шна „Т-850“ мо гу 
обра зо ва ти нај ви шу ма ло про дај ну це ну тог хле ба у ви си ни од 13 ди на ра 
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за хлеб те жи не 500 гра ма (члан 3.); да пред у зе ћа, дру га прав на ли ца и 
пред у зет ни ци ко ји се ба ве про из вод њом пше нич ког бра шна „Т-850“ од-
но сно про да јом тог бра шна мо гу обра зо ва ти ње го ву нај ви шу ве ли ко про-
дај ну це ну у ви си ни од 11,15 дин/ки ло грам (члан 4.). Од ред ба ма чл. 5. до 
9. Уред бе од ре ђе не су нов ча не ка зне за од ре ђе не пре кр ша је.

Чла ном 82. ст. 1. и 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је да еко ном-
ско уре ђе ње у Ре пу бли ци Ср би ји по чи ва на тр жи шној при вре ди, отво-
ре ном и сло бод ном тр жи шту, сло бо ди пред у зет ни штва, са мо стал но сти 
при вред них су бје ка та и рав но прав но сти при ват не и дру гих об ли ка сво-
ји не, као и да је Ре пу бли ка Ср би ја је дин стве но при вред но под руч је са је-
дин стве ним тр жи штем ро ба, ра да, ка пи та ла и услу га.

Оспо ре на Уред ба до не та је на осно ву чла на 8а За ко на о усло ви ма за 
оба вља ње про ме та ро бе, вр ше ње услу га у про ме ту ро бе и ин спек циј ском 
над зо ру („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 39/96, 20/97, 46/98, 24/99, 25/99, 
33/99, 34/01, 80/02 и 101/05). Од ред бом чла на 8а на ве де ног За ко на про пи-
са но је да ако на тр жи шту на ста ну по ре ме ћа ји у про из вод њи и про ме ту 
од ре ђе не ро бе, и ако се по ре ме ћа ји не мо гу от кло ни ти ме ра ма те ку ће еко-
ном ске по ли ти ке, Вла да Ре пу бли ке Ср би је мо же про пи са ти при вре ме не 
ме ре за спре ча ва ње и от кла ња ње по ре ме ћа ја док они тра ју.

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва и За ко на, Устав ни суд је утвр-
дио да је Вла да мо гла на осно ву устав них и за кон ских овла шће ња до не ти 
про пис ко јим ће уве сти ме ре при вре ме ног ка рак те ра ра ди спре ча ва ња и 
от кла ња ња по ре ме ћа ја на тр жи шту у про из вод њи и про ме ту од ре ђе не ро-
бе, од но сно кон крет но оспо ре ном Уред бом од ре ди ти оба ве зну про из вод-
њу од ре ђе не ко ли чи не хле ба од бра шна „Т-850“ и це ну тог хле ба и бра шна. 
Бу ду ћи да су оспо ре ном Уред бом уре ђе на пи та ња на ко је за кон овла шћу је 
Вла ду, про из ла зи да је она до не та у гра ни ца ма овла шће ња утвр ђе них за-
ко ном и у скла ду са устав ним функ ци ја ма Вла де за из вр ша ва ње за ко на.

По оце ни Устав ног су да, не по сто је устав не и за кон ске смет ње да у 
окол но сти ма на ста лим због по ре ме ћа ја на тр жи шту у про из вод њи и про-
ме ту од ре ђе не ро бе Вла да уве де ме ре ра ди от кла ња ња тих по ре ме ћа ја, од-
но сно да ин тер ве ни ше у прав цу спре ча ва ња по ре ме ћа ја у рав но мер ном 
снаб де ва њу гра ђа на основ ним вр ста ма хле ба, у ци љу очу ва ња стан дар да 
ни жих со ци јал них ка те го ри ја гра ђа на. Пре ма то ме, у кон крет ном слу ча ју 
ни су по вре ђе ни устав ни прин ци пи ко ји се од но се на отво ре но и сло бод-
но тр жи ште, сло бо ду пред у зет ни штва, са мо стал ност при вред них су бје ка-
та на је дин стве ном при вред ном под руч ју Ре пу бли ке Ср би је са је дин стве-
ним тр жи штем ро ба, ра да, ка пи та ла и услу га, јер се ра ди о при вре ме ним 
ме ра ма за спре ча ва ње и отк лањањe по ре ме ћа ја у про из вод њи и про ме ту 
од ре ђе них ро ба пу тем утвр ђи ва ња оба ве зне про из вод ње и це не основ них 
жи вот них на мир ни ца.

По зи ва ње ини ци ја то ра на од ред бе За ко на о си сте му дру штве не кон-
тро ле це на и За ко на о це на ма ни је од ути ца ја на од лу чи ва ње у овом пред-
ме ту, има ју ћи у ви ду да је оспо ре на Уред ба до не та у из вр ша ва њу За ко на 
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о усло ви ма за оба вља ње про ме та ро бе, вр ше ње услу га у про ме ту ро бе и 
ин спек циј ском над зо ру. Оце на при ме не оспо ре не Уред бе у прак си ни је у 
над ле жно сти Устав ног су да, утвр ђе ној чла ном 167. Уста ва.

По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је утвр дио да не ма осно ва за по кре-
та ње по ступ ка по во дом под не те ини ци ја ти ве, па ини ци ја ти ву ни је при-
хва тио, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 109/07).

С об зи ром на то да је до не та ко нач на од лу ка, зах тев за об у ста ву из вр ше-
ња по је ди нач них ака та, од но сно рад њи пред у зе тих на осно ву оспо ре не Уред-
бе је од ба чен у скла ду са од ред бом чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач. 3) и 5) За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-23/2007 од 12. мар та 2009. го ди не

„Пре су ђе на ствар“

Устав ни суд је Ре ше њем број IУ-3/2007 од 25. мар та 2009. го ди не од ба цио 
зах те ве за оце ну устав но сти и за ко ни то сти Уред бе о оба ве зној про из вод њи 
и це ни хле ба од бра шна „Т-850“ и це ни тог бра шна („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 44/01 и 16/04), јер је на сед ни ци одр жа ној 12. мар та 2009. го ди не већ од-
лу чи вао о ини ци ја ти ви за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти 
и не за ко ни то сти оспо ре не Уред бе и до нео Ре ше ње број IУ-23/2007.

Уред ба о по ступ ку и на чи ну еви ден ци је гра ђа на ко ји има ју пра во
на нов ча ну на кна ду и на пре нос ак ци ја без на кна де

(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 3/08 и 31/08)
– члан 5. став 1.

Оспо ре ном од ред бом Уред бе не уре ђу је се пра во на сти ца ње др жа-
вљан ства Ре пу бли ке Ср би је, већ се утвр ђу је оба ве за до ста вља ња по-
да та ка од стра не над ле жних ор га на ра ди про ве ре ис пу ње но сти усло ва 
под но си о ца при ја ве за нов ча ну на кна ду и пре нос ак ци ја без на кна де, а 
од ре ђи ва ње др жа вљан ства, као усло ва за оства ри ва ње спор ног пра ва, 
од но сно ис кљу чи ва ње мо гућ но сти да стра ни др жа вља ни стек ну бес-
плат не ак ци је ни је не са гла сно са Уста вом.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти од ред бе чла на 5. став 1. Уред бе о по ступ ку 
и на чи ну еви ден ци је гра ђа на ко ји има ју пра во на нов ча ну на кна ду и на 
пре нос ак ци ја без на кна де („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 3/08 и 31/08).
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О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду су под не те ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти и за ко ни-

то сти од ред бе чла на 5. став 1. Уред бе о по ступ ку и на чи ну еви ден ци је гра-
ђа на ко ји има ју пра во на нов ча ну на кна ду и на пре нос ак ци ја без на кна де 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 3/08 и 31/08). У ини ци ја ти ва ма се на во ди да 
је оспо ре на од ред ба Уред бе не са гла сна са чла ном 18. став 2. Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је ко јим се јем че људ ска и ма њин ска пра ва, чла ном 20. ст. 1. и 
2. Уста ва ко ји се од но си на огра ни че ње људ ских и ма њин ских пра ва, чла-
ном 21. став 1. Уста ва ко ји се од но си на за бра ну дис кри ми на ци је, као и са 
чла ном 52. став 2. За ко на о др жа вљан ству Ре пу бли ке Ср би је. У ини ци ја ти-
ва ма се ис ти че да цр но гор ски др жа вља ни ко ји по За ко ну о др жа вљан ству 
Ре пу бли ке Ср би је има ју рок од 5 го ди на за упис у срп ско др жа вљан ство 
– фак тич ки не мо гу да оства ре пра во ко је им по За ко ну при па да, уко ли-
ко пре под но ше ња зах те ва већ ни су ре ги стро ва ни у ба зи по да та ка као др-
жа вља ни Ре пу бли ке Ср би је. Ини ци ја то ри сма тра ју да је чла ном 38. став 1. 
Уста ва од ре ђе но да сти ца ње и пре ста нак др жа вљан ства Ре пу бли ке Ср би је 
уре ђу је за кон, та ко да је За кон о др жа вљан ству Ре пу бли ке Ср би је ма тич ни 
за кон у тој обла сти. Усло вља ва њем из чл. 5. став 1. Уред бе да је ли це у тре-
нут ку под но ше ња при ја ве за нов ча ну на кна ду већ упи са но у ба зу по да та-
ка о ста ту су др жа вља ни на Ре пу бли ке Ср би је, до ве де но је у пи та ње сте че но 
пра во др жа вља ни ма Ре пу бли ке Ср би је у сми слу За ко на о др жа вљан ству 
Ре пу бли ке Ср би је, што до во ди гра ђа не у не рав но пра ван по ло жај и са мим 
тим до њи хо ве не јед на ке устав не, од но сно за кон ске за шти те.

У од го во ру Вла де на во ди се да пра во на сти ца ње др жа вљан ства Ре пу бли-
ке Ср би је, ко је уре ђу је члан 52. За ко на о др жа вљан ству Ре пу бли ке Ср би је ни је 
де ро ги ра но на ве де ним чла ном Уред бе ко јим се тре ти ра ју пи та ња ко ја се ни у 
јед ном свом сег мен ту не од но се на про пи си ва ње усло ва за цр но гор ске др жа-
вља не ко је је по треб но ис пу ни ти ра ди сти ца ња др жа вљан ства Ре пу бли ке Ср-
би је, као и да се на ве де ном од ред бом Уред бе не оспо ра ва пра во цр но гор ских 
др жа вља на да под не су пи сме ну из ја ву и зах тев за упис у еви ден ци ју др жа-
вља на Ре пу бли ке Ср би је. У од го во ру се да ље на во ди да се из це лог кон тек ста 
ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти и за ко ни то сти на ве де ног чла на Уред бе мо-
же за кљу чи ти да под но си лац ини ци ја ти ве у су шти ни оспо ра ва члан 2. став 1. 
тач ку 2. За ко на о пра ву на бес плат не ак ци је и нов ча ну на кна ду ко ју гра ђа ни 
оства ру ју по ступ ку при ва ти за ци је, ко јом је про пи са но да пра ва у скла ду са 
овим за ко ном оства ру ју ли ца ко ја, из ме ђу оста лог, ис пу ња ва ју и услов да су 
на дан сту па ња на сна гу овог за ко на др жа вља ни Ре пу бли ке Ср би је.

Уред ба о по ступ ку и на чи ну еви ден ци је гра ђа на ко ји има ју пра во на 
нов ча ну на кна ду и на пре нос ак ци ја без на кна де („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 3/08 и 31/08) уре ђу је по сту пак и на чин еви ден ци је гра ђа на ко ји има ју 
пра во на нов ча ну на кна ду по осно ву про да је ак ци ја или уде ла еви ден ти-
ра них у При ва ти за ци о ном ре ги стру ко ји се во ди у скла ду са За ко ном о 
при ва ти за ци ји и на пре нос ак ци ја без на кна де пред у зе ћа и при вред них 
дру шта ва ко ја су од ре ђе на За ко ном о пра ву на бес плат не ак ци је и нов ча-
ну на кна ду ко ју гра ђа ни оства ру ју у по ступ ку при ва ти за ци је.
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Оспо ре ном од ред бом чла на 5. став 1. Уред бе про пи са но је да ра-
ди про ве ре ис пу ње но сти усло ва ли ца ко је је под не ло при ја ву, на зах тев 
Аген ци је за при ва ти за ци ју, над ле жни др жав ни ор ган и над ле жни ор ган 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве до ста вља ју по дат ке из: елек трон ске ба зе по-
да та ка о пре би ва ли шту ли ца на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, од но сно о 
ста ту су при вре ме но ра се ље них ли ца са Ко со ва и Ме то хи је, елек трон ске 
ба зе по да та ка о ли ци ма ко ја су упи са на у би рач ки спи сак над ле жног ор-
га на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, те елек трон ске ба зе по да та ка о ста ту су 
др жа вља на Ре пу бли ке Ср би је.

Чла ном 18. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је да се Уста вом 
јем че и као та ква не по сред но при ме њу ју људ ска и ма њин ска пра ва за јем-
че на оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним 
ме ђу на род ним уго во ри ма и за ко ни ма; као и да се за ко ном мо же про пи са-
ти на чин оства ри ва ња ових пра ва са мо ако је то Уста вом из ри чи то пред-
ви ђе но или ако је то нео п ход но за оства ре ње по је ди ног пра ва због ње го ве 
при ро де, при че му за кон ни у ком слу ча ју не сме да ути че на су шти ну за-
јем че ног пра ва. Од ред ба ма чла на 20. ст. 1. и 2. Уста ва утвр ђе но је да људ-
ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом мо гу за ко ном би ти огра ни че на 
ако огра ни че ње до пу шта Устав, у свр хе ра ди ко јих га Устав до пу шта, у 
оби му нео п ход ном да се устав на свр ха огра ни че ња за до во љи у де мо крат-
ском дру штву и без за ди ра ња у су шти ну за јем че ног пра ва и да се до стиг-
ну ти ни во људ ских и ма њин ских пра ва не мо же сма њи ва ти. Чла ном 21. 
став 1. Уста ва утвр ђе но је да су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки.

Уред ба је до не та на осно ву чла на 10. За ко на о пра ву на бес плат не ак-
ци је и нов ча ну на кна ду ко ју гра ђа ни оства ру ју у по ступ ку при ва ти за ци-
је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 123/07), пре ма ко ме Вла да бли же уре ђу је 
по сту пак и на чин еви ден ци је но си ла ца пра ва. На ве де ним За ко ном уре-
ђу је се оства ри ва ње пра ва гра ђа на на нов ча ну на кна ду по осно ву про да-
је ак ци ја или уде ла еви ден ти ра них у При ва ти за ци о ном ре ги стру ко ји се 
во ди у скла ду са За ко ном о при ва ти за ци ји и пре нос без на кна де ак ци ја 
пред у зе ћа и при вред них дру шта ва ко ја су од ре ђе на тим за ко ном.

Чла ном 52. став 2. За ко на о др жа вљан ству Ре пу бли ке Ср би је („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 135/04 и 90/07) у од но су на ко ји се оспо ра ва члан 
5. став 1. Уред бе, про пи са но је да се др жа вља ни ном Ре пу бли ке Ср би је у 
сми слу овог за ко на сма тра и цр но гор ски др жа вља нин ко ји је на дан 3. ју-
на 2006. го ди не имао при ја вље но пре би ва ли ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је, ако под не се пи сме ну из ја ву да се сма тра др жа вља ни ном Ре пу бли-
ке Ср би је и зах тев за упис у еви ден ци ју др жа вља на Ре пу бли ке Ср би је.

По ла зе ћи од на ве де них устав них и за кон ских од ре да ба, Устав ни суд је 
оце нио да оспо ре на од ред ба Уред бе ко јом се од ре ђу је по сту па ње над ле жних 
др жав них ор га на на зах тев Аген ци је за при ва ти за ци ју у ци љу про ве ре ис пу-
ње но сти усло ва ли ца ко је је под не ло при ја ву за упис у еви ден ци ју но си ла ца 
пра ва на нов ча ну на кна ду и на пре нос ак ци ја без на кна де, ни је не са гла сна 
чла ну 52. став 2. За ко на о др жа вљан ству Ре пу бли ке Ср би је, бу ду ћи да се ре-
ше њи ма из на ве де не од ред бе Уред бе ни на ко ји на чин не по вре ђу је пра во 
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на сти ца ње др жа вљан ства Ре пу бли ке Ср би је ко је уре ђу је на ве де ни члан За-
ко на. На и ме, пи та ња уре ђе на оспо ре ном од ред бом Уред бе се не од но се на 
про пи си ва ње усло ва за цр но гор ске др жа вља не ко је је по треб но ис пу ни ти 
ра ди сти ца ња др жа вљан ства Ре пу бли ке Ср би је, чи ме се ни у ком слу ча ју не 
до во ди у пи та ње пра во цр но гор ских др жа вља на да под не су пи сме ну из ја ву 
и зах тев за упис у еви ден ци ју др жа вља на Ре пу бли ке Ср би је.

Са мим тим, бу ду ћи да је пред мет оспо ре не од ред бе Уред бе са мо уре ђи-
ва ње по сту па ња над ле жних др жав них ор га на ра ди про ве ре ис пу ње но сти 
усло ва под но си о ца при ја ве, а не уре ђи ва ње пи та ња ко ја се од но се на пра во 
на сти ца ње др жа вљан ства Ре пу бли ке Ср би је, оспо ре на од ред ба Уред бе ни је 
не са гла сна ни са по ме ну тим устав ним на че ли ма не по сред не при ме не за јем-
че них пра ва, огра ни че ња људ ских и ма њин ских пра ва као и за бра не дис кри-
ми на ци је, ни ти се њо ме вре ђа до стиг ну ти ни во људ ских и ма њин ских пра ва.

По оце ни Устав ног су да, не сто је на во ди из ини ци ја ти ва ко ји ма се 
оспо ра ва устав ност од ред бе чла на 5. став 1. Уред бе због не мо гућ но сти цр-
но гор ских др жа вља на да оства ре пра во на под но ше ње при ја ве на нов ча ну 
на кна ду и на пре нос ак ци ја без на кна де уко ли ко већ ни су ре ги стро ва ни као 
др жа вља ни Ср би је, има ју ћи у ви ду да Устав га ран ту је оства ри ва ње по је ди-
них сло бо да и пра ва сва ком чо ве ку ко ји се на ђе у ју рис дик ци ји Ре пу бли ке 
Ср би је, али исто вре ме но оства ри ва ње од ре ђе них Уста вом за јем че них пра-
ва усло вља ва др жа вљан ством, од но сно јем чи их са мо сво јим гра ђа ни ма. 
При то ме тре ба има ти у ви ду да др жа вљан ство, по де фи ни ци ји, пред ста вља 
прав ни од нос јав но прав ног ка рак те ра из ме ђу фи зич ког ли ца и су ве ре не др-
жа ве на осно ву ко га то ли це има ста тус, по ко ме су му, уз од го ва ра ју ће оба-
ве зе, фор мал но прав но до ступ на сва гра ђан ска, по ли тич ка и еко ном ско-со-
ци јал на пра ва у тој др жа ви, без об зи ра на то да ли се на ла зи на до ма ћој или 
стра ној те ри то ри ји. Сто га про из ла зи да ка да је у пи та њу др жа вљан ство као 
услов за оства ри ва ње спор ног пра ва, ис кљу чи ва ње мо гућ но сти да стра ни 
др жа вља ни стек ну бес плат не ак ци је ни је не са гла сно са Уста вом.

На осно ву све га на ве де ног, Суд је утвр дио да ини ци ја ти ве ни су осно-
ва не, па их ни је при хва тио, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о 
Устав ном су ду.

На осно ву од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном су ду („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 109/07), Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУп-29/2009 од 14. ма ја 2009. го ди не

Уред ба о ди сци плин ској од го вор но сти 
у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва

(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 8/06)
– члан 2. став 1, члан 6. став 1, члан 8. став 1. и члан 9.

Вла да је у окви ру сво јих устав них и за кон ских овла шће ња Уред бом 
бли же уре ди ла ди сци плин ску од го вор ност за по сле них у Ми ни стар ству 
уну тра шњих по сло ва, ди сци плин ски по сту пак и за шти ту пра ва за по сле ног 
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о чи јој ди сци плин ској од го вор но сти је од лу че но, а суд ска за шти та обез-
бе ђе на је пред над ле жним су дом у управ ном спо ру. Пи та ње аде кват но сти 
суд ске за шти те у управ ном спо ру пред Вр хов ним су дом Ср би је из ла зи из 
окви ра над ле жно сти Устав ног су да утвр ђе не чла ном 167. Уста ва.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти и не за ко ни то сти од ре да ба чла на 2. став 1, чла на 6. став 
1, чла на 8. став 1. и чла на 9. Уред бе о ди сци плин ској од го вор но сти у Ми-
ни стар ству уну тра шњих по сло ва („Слу жбе ни гла сник РС“, број 8/06).

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та и рад-
њи пред у зе тих на осно ву Уред бе из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не то је ви ше ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за-

ко ни то сти од ре да ба чла на 2. став 1, чла на 6. став 1, чла на 8. став 1. и чла-
на 9. Уред бе о ди сци плин ској од го вор но сти у Ми ни стар ству уну тра шњих 
по сло ва („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 8/06). Оспо ра ва ју ћи од ред бе чла на 2. 
став 1, чла на 6. став 1. и чла на 8. Уред бе, ко ји ма је про пи са но да о ди сци-
плин ској од го вор но сти по ли циј ских слу жбе ни ка у пр вом сте пе ну од лу чу је 
ди сци плин ски ста ре ши на, да ди сци плин ски ста ре ши на во ди ди сци плин-
ски по сту пак и од лу чу је о ди сци плин ској од го вор но сти, као и да про тив 
ре ше ња ди сци плин ског ста ре ши не за по сле ни о чи јој је ди сци плин ској 
од го вор но сти од лу че но у пр вом сте пе ну има пра во да под не се при го вор 
ди сци плин ској ко ми си ји, под но си о ци пред став ки сма тра ју да су оспо ре-
не од ред бе су прот не од ред ба ма чла на 32. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, јер је 
њи ма од у зе то пра во за по сле ног на не за ви сан, не при стра сан и за ко ном 
уста но вљен суд. Од ред ба чла на 9. Уред бе, ко јом је про пи са но да се про тив 
од лу ке Ве ћа ди сци плин ске ко ми си је о при го во ру про тив ре ше ња ди сци-
плин ског ста ре ши не у пр вом сте пе ну мо же под не ти ту жба над ле жном су-
ду, по ми шље њу под но си ла ца пред став ки, оне мо гу ће на је суд ска за шти та 
за по сле них у по ли ци ји. По ме ну том Уред бом се, пре ма на во ди ма у пред-
став ка ма, по ли циј ски слу жбе ни ци до ве де у не рав но пра ван по ло жај у од-
но су на оста ле за по сле не, јер ак ти ди сци плин ског ста ре ши не и ди сци плин-
ске ко ми си је има ју ка рак тер управ них ака та про тив ко јих се мо же је ди но 
во ди ти управ ни спор пред Вр хов ним су дом Ср би је. Та ко ђе је пред ло же но 
да Устав ни суд об у ста ви од из вр ше ња ре ше ња ди сци плин ског ста ре ши не и 
ди сци плин ске ко ми си је до не та на осно ву не у став не и не за ко ни те Уред бе.

У од го во ру Вла де, по во дом под не тих ини ци ја ти ва, на во ди се да је Уред-
ба у све му са гла сна од ред ба ма чла на 32. Уста ва, ко ји ма је за јем че но пра-
во на пра вич но су ђе ње и чла на 36. Уста ва, ко ји ма је га ран то ва но пра во на 
жал бу или дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о пра-
ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су. У од го во ру Вла де ука за но 



I. ОДЛУКЕ, РЕШЕЊА И ЗАКЉУЧЦИ УСТАВНОГ СУДА... 333

је и на од ред бе чла на 169. За ко на о по ли ци ји, пре ма ко ји ма се на по ло жај, 
ду жно сти, пра ва и од го вор но сти за по сле них у Ми ни стар ству уну тра шњих 
по сло ва при ме њу ју про пи си о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма, ако 
овим за ко ном и про пи си ма до не тим на осно ву овог за ко на ни је дру га чи је 
од ре ђе но. Та ко ђе се на во ди да је од ред бом чла на 12. исте Уред бе про пи са но 
да се на пи та ња во ђе ња ди сци плин ског по ступ ка у пр вом сте пе ну ко ја ни су 
уре ђе на овом Уред бом при ме њу ју од ред бе за ко на ко ји ма се уре ђу је оп шти 
управ ни по сту пак, као и да овај за кон при ме њу је ди сци плин ска ко ми си ја. 
Вла да се у од го во ру по зи ва и на пре су ду Вр хов ног су да Ср би је У. бр.7040/06 
од 30. ма ја 2007. го ди не у ко јој је из нет став да за по сле ни у Ми ни стар ству 
уну тра шњих по сло ва оства ру ју за шти ту сво јих пра ва из рад ног од но са у 
управ ном спо ру пред Вр хов ним су дом Ср би је, као и др жав ни слу жбе ни-
ци пре ма За ко ну о др жав ним слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
79/05, 81/05, 83/05, 64/07 и 116/08). Сто га ис ти че да се про тив од лу ке ди сци-
плин ске ко ми си је о при го во ру на ре ше ње ко јим се утвр ђу је ди сци плин ска 
од го вор ност по ли циј ског слу жбе ни ка за по вре ду рад не ду жно сти, ту жба 
под но си Вр хов ном су ду Ср би је ко ји у управ ном спо ру од лу чу је о ис тој.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио да је Уред бу о ди-
сци плин ској од го вор но сти у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва до не ла 
Вла да на осно ву чла на 164. За ко на о по ли ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 101/05). Овом Уред бом се бли же уре ђу је ди сци плин ска од го вор ност 
у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва (члан 1.).

Оспо ре ним од ред ба ма Уред бе про пи са но је: да о ди сци плин ској од го-
вор но сти по ли циј ских слу жбе ни ка у пр вом сте пе ну од лу чу је ли це од ре ђе-
но за ко ном, од но сно ли це овла шће но у скла ду са за ко ном (члан 2. став 1.); 
да ди сци плин ски ста ре ши на во ди ди сци плин ски по сту пак и од лу чу је о 
ди сци плин ској од го вор но сти (члан 6. став 1.); да про тив ре ше ња ди сци-
плин ског ста ре ши не за по сле ни о чи јој ди сци плин ској од го вор но сти је 
од лу че но у пр вом сте пе ну има пра во да под не се при го вор ди сци плин ској 
ко ми си ји (члан 8. став 1.); да про тив од лу ке Ве ћа ди сци плин ске ко ми си је 
о при го во ру про тив ре ше ња ди сци плин ског ста ре ши не о ди сци плин ској 
од го вор но сти за по сле ног до не тог у пр вом сте пе ну, мо же да се под не се ту-
жба над ле жном су ду (члан 9.). Пре ма чла ну 12. оспо ре не Уред бе на пи-
та ња во ђе ња ди сци плин ског по ступ ка у пр вом сте пе ну ко ја ни су уре ђе на 
овом уред бом при ме њу ју се од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је оп шти управ-
ни по сту пак. Овај за кон при ме њу је ди сци плин ска ко ми си ја.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да су пред Уста вом и за ко ном 
сви јед на ки, да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту без дис кри-
ми на ци је, као и да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја не по сред на или по-
сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не 
при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког 
или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич-
ког или фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. ст. 1. до 3.); да сва ко има пра во 
да не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у 
ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, 
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осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп-
ту жба ма про тив ње га (члан 32. став 1.); да сва ко има пра во на жал бу или 
дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о ње го вом пра ву, 
оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су (члан 36. став 2); да Вла да до-
но си уред бе и дру ге оп ште ак те ра ди из вр ша ва ња за ко на (члан 123. тач ка 
3.); да за ко ни тост ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се од лу чу је о пра-
ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су под ле же пре и спи ти ва њу 
пред су дом у управ ном спо ру, ако у од ре ђе ном слу ча ју за ко ном ни је пред-
ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та (члан 198. став 2.).

За ко ном о по ли ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/05) про пи са-
но је: да о ди сци плин ској од го вор но сти по ли циј ских слу жбе ни ка у пр вом 
сте пе ну од лу чу је: 1) ди рек тор по ли ци је, од но сно функ ци о нер у чи јој над-
ле жно сти је оба вља ње од ре ђе них по сло ва и за да та ка или по ли циј ски слу-
жбе ник ко га они овла сте – за по ли циј ске слу жбе ни ке ди рек ци је по ли ци је 
и дру ге за по сле не у се ди шту Ми ни стар ства, 2) на чел ник под руч не по ли-
циј ске упра ве или ли це ко је он овла сти – за по ли циј ске слу жбе ни ке под-
руч не по ли циј ске упра ве, по ли циј ских ста ни ца и дру ге за по сле не на од-
но сном под руч ју (члан 161.); да про тив од лу ке из чла на 161. овог за ко на 
по ли циј ски слу жбе ник има пра во при го во ра ди сци плин ској ко ми си ји у 
ро ку од осам да на од да на уру че ња од лу ке (члан 162.); да Вла да уред бом 
бли же уре ђу је ди сци плин ску од го вор ност у Ми ни стар ству (члан 164.); да 
се на по ло жај, ду жно сти, пра ва и од го вор но сти за по сле них у Ми ни стар-
ству при ме њу ју про пи си о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма, ако 
овим за ко ном и про пи си ма до не тим на осно ву овог за ко на ни је друк чи је 
од ре ђе но (члан 169.).

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је оце нио да је Вла да, у окви ру 
сво јих устав них и за кон ских овла шће ња да Уред бом бли же уре ди ди сци-
плин ску од го вор ност за по сле них у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва, 
у оспо ре ним од ред ба ма про пи са ла да ди сци плин ски ста ре ши на во ди ди-
сци плин ски по сту пак и од лу чу је о ди сци плин ској од го вор но сти, као и да 
за по сле ни о чи јој ди сци плин ској од го вор но сти је од лу че но има пра во да 
под не се при го вор ди сци плин ској ко ми си ји про тив ре ше ња ди сци плин-
ског ста ре ши не. Устав ни суд је, та ко ђе, оце нио да се оспо ре ним од ред ба-
ма не до во ди у пи та ње устав ни прин цип зе јем че ног пра ва на пра вич но 
су ђе ње из чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, има ју ћи у ви ду да 
је у оспо ре ном чла ну 9. Уред бе про пи са но да се про тив од лу ке Ве ћа ди-
сци плин ске ко ми си је по при го во ру на ре ше ње ди сци плин ског ста ре ши-
не мо же под не ти ту жба над ле жном су ду, чи ме је омо гу ће но за по сле ном 
као ту жи о цу да у по ступ ку пред над ле жним су дом пре и спи ту је за ко ни-
тост од лу ке ко јом је од лу че но о ње го вој ди сци плин ској од го вор но сти. 
Има ју ћи у ви ду да се, са гла сно чла ну 12. оспо ре не Уред бе, на пи та ња во-
ђе ња пр во сте пе ног и дру го сте пе ног ди сци плин ског по ступ ка ко ја ни су 
уре ђе на овом уред бом при ме њу ју од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је оп шти 
управ ни по сту пак, суд ска за шти та је обез бе ђе на пред над ле жним су дом 
у управ ном спо ру.
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У по гле ду на во да ини ци ја то ра да се за по сле ни у Ми ни стар ству уну тра-
шњих по сло ва до ве де у не рав но пра ван по ло жај у од но су на оста ле за по сле не, 
јер ак ти ди сци плин ског ста ре ши не и ди сци плин ске ко ми си је има ју ка рак тер 
управ них ака та про тив ко јих се мо же по кре ну ти управ ни спор пред Вр хов-
ним су дом Ср би је, та ко да за по сле ни у Ми ни стар ству не мо гу оства ри ти за-
шти ту сво јих пра ва у рад ном спо ру пред су дом оп ште над ле жно сти, Устав ни 
суд је оце нио да су оспо ре не од ред бе Уред бе са гла сне од ред би чла на 198. став 
2. Уста ва пре ма ко јој за ко ни тост ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се од лу-
чу је о пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су под ле же пре и спи-
ти ва њу пред су дом у управ ном спо ру, ако у од ре ђе ном слу ча ју за ко ном ни је 
пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та. По ред то га, Суд је имао у ви ду да За кон 
о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05 и 61/05) не са др жи од ред бе о ди-
сци плин ском по ступ ку и ди сци плин ској од го вор но сти, а са мим тим ни о по-
кре та њу рад ног спо ра пред су дом по окон ча њу ди сци плин ског по ступ ка, ка ко 
на во ди ини ци ја тор, нео сно ва но твр де ћи да је оста лим за по сле ни ма у слу ча ју 
ди сци плин ске од го вор но сти обез бе ђе на суд ска за шти та у рад ном спо ру, ко ја 
је ус кра ће на за по сле ни ма у по ли ци ји. С об зи ром на на ве де но, оспо ре ним од-
ред ба ма Уред бе се, по оце ни Устав ног су да, не до во ди у пи та ње прин цип јед-
на ко сти пред Уста вом и за ко ном утвр ђен од ред бом чла на 21. Уста ва.

Пи та ње аде кват но сти суд ске за шти те у управ ном спо ру пред Вр хов-
ним су дом Ср би је, на ко ју ука зу ју ини ци ја то ри, из ла зи из окви ра над ле-
жно сти Устав ног су да утвр ђе не чла ном 167. Уста ва.

Из на ве де них раз ло га, Устав ни суд је оце нио да не ма осно ва за по-
кре та ње по ступ ка по во дом под не тих ини ци ја ти ва и ини ци ја ти ве ни је 
при хва тио, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07).

Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном 
су ду од ба цио зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та и рад-
њи пред у зе тих на осно ву оспо ре не Уред бе, јер је до нео ко нач ну од лу ку о 
устав но сти и за ко ни то сти оспо ре них од ре да ба Уред бе.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач. 3) и 5) За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-132/2007 од 21. ма ја 2009. го ди не

Уред ба о бли жим усло ви ма и на чи ну вр ше ња кон тро ле
де ви зног по сло ва ња ре зи де на та и не ре зи де на та

(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 112/06)
– чл. 3. и 4, члан 8. ст. 3. и 4, члан 10. и чла на 11. став 2.

Про пи су ју ћи усло ве и на чин вр ше ња кон тро ле де ви зног по сло ва ња 
ре зи де на та и не ре зи де на та, као и усло ве и на чин из ве шта ва ња и во ђе ња 
еви ден ци је о по сло ва њу про пи са ном за ко ном, Вла да је уре ди ла та пи та-
ња у гра ни ца ма овла шће ња за из вр ша ва ње за ко на.
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Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не-
за ко ни то сти од ре да ба чл. 3. и 4, чла на 8. ст. 3. и 4, чла на 10. и чла на 11. став 
2. Уред бе о бли жим усло ви ма и на чи ну вр ше ња кон тро ле де ви зног по сло-
ва ња ре зи де на та и не ре зи де на та („Слу жбе ни гла сник РС“, број 112/06).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко-

ни то сти од ре да ба чл. 3. и 4, чла на 8. ст. 3. и 4, чла на 10. и чла на 11. став 2. 
Уред бе о бли жим усло ви ма и на чи ну вр ше ња кон тро ле де ви зног по сло-
ва ња ре зи де на та и не ре зи де на та. Ини ци ја тор не на во ди устав не од ред бе у 
од но су на ко је оспо ра ва на ве де не од ред бе Уред бе, а из са др жи не ини ци ја-
ти ве про из ла зи да се њо ме оспо ра ва са мо за ко ни тост оспо ре них од ре да ба. 
На и ме, пре ма на во ди ма ини ци ја то ра, оба ве зе пред ви ђе не од ред ба ма чл. 
3. и 4. Уред бе мо гу се утвр ђи ва ти са мо за ко ном, а не и уред бом. Та ко ђе, 
ини ци ја тор сма тра да су од ред бе чла на 8. ст. 3. и 4. су прот не За ко ну о де-
ви зном по сло ва њу и За ко ну о оп штем управ ном по ступ ку, као и да је про-
пи си ва ње ро ка од три да на од да на при је ма за кључ ка ра ди омо гу ћа ва ња 
де ви зне кон тро ле, не за ко ни то, јер овај рок тре ба да утвр ђу је де ви зни ин спек-
тор у за ви сно сти од окол но сти кон крет ног слу ча ја и, по пра ви лу, у ду жем 
тра ја њу од три да на. По ред ово га, ини ци ја тор из но си ми шље ње да се пра ва 
де ви зног ин спек то ра из чла на 10. Уред бе мо гу утвр ђи ва ти са мо за ко ном, а 
не и уред бом. По ми шље њу ини ци ја то ра, од ред ба чла на 11. став 2. Уред бе 
ко јом је пред ви ђе но да се књи га кон трол ни ка сма тра по слов ном књи гом и 
чу ва у скла ду са За ко ном о ра чу но вод ству и ре ви зи ји, не мо же би ти пред мет 
уре ђи ва ња на ве де не Уред бе, већ са мо пред мет за кон ске ре гу ла ти ве.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио сле де ће:
Уред бу о бли жим усло ви ма и на чи ну вр ше ња кон тро ле де ви зног по-

сло ва ња ре зи де на та и не ре зи де на та до не ла је Вла да, на осно ву овла шће-
ња из чла на 53. став 2. За ко на о де ви зном по сло ва њу („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 62/06) и чла на 42. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник 
РС“. бр. 55/05 и 71/05).

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 3. Уред бе про пи са не су оба ве зе ре зи де-
на та и не ре зи де на та да у про пи са ним ро ко ви ма до ста вља ју од ре ђе ну до-
ку мен та ци ју Де ви зном ин спек то ра ту, ра ди оба вља ња по сред не кон тро ле 
из во за и уво за ро бе и услу га. Од ред ба ма чла на 4. Уред бе пред ви ђе но је 
да Де ви зни ин спек то рат у ци љу оба вља ња по сред не кон тро ле при ба вља 
ре ле вант не по дат ке од Упра ве ца ри не, На род не бан ке Ср би је, Аген ци-
је за при вред не ре ги стре и Ми ни стар ства за еко ном ске од но се са ино-
стран ством. Оспо ре ном од ред бом чла на 8. став 3. Уред бе про пи са но је 
да де ви зни ин спек тор, у слу ча ју ка да ре зи дент, од но сно не ре зи дент оне-
мо гу ћи вр ше ње не по сред не кон тро ле де ви зног по сло ва ња, до но си за кљу-
чак ко јим се ре зи ден ту, од но сно не ре зи ден ту на ла же да омо гу ћи вр ше ње 
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кон тро ле од мах, а нај ка сни је у ро ку од три да на од да на при је ма за кључ ка. 
Од ред бом ста ва 4. истог чла на Уред бе про пи са но је у ко јим слу ча је ви ма 
се под ра зу ме ва да се оне мо гу ћа ва вр ше ње не по сред не кон тро ле у сми слу 
ове уред бе, а то су сле де ћа три слу ча ја: 1) ако се ре зи дент, од но сно не ре-
зи дент не на ла зи на адре си упи са ној у ре ги стар код над ле жног ор га на; 2) 
ако ре зи дент, од но сно не ре зи дент оне мо гу ћи де ви зном ин спек то ру увид 
у до ку мен та ци ју о сва ком за кљу че ном спољ но-тр го вин ском по слу, као и 
о ре а ли за ци ји по том по слу, ако на мер но или гру бом не па жњом до ста ви 
не тач не по дат ке или ако не обез бе ди усло ве за вр ше ње не по сред не кон-
тро ле; 3) ако ре зи дент, од но сно не ре зи дент тра же не по дат ке и до ку мен-
та ци ју, ко јом је ду жан да рас по ла же, не до ста ви де ви зном ин спек то ру у 
од ре ђе ном ро ку. Оспо ре ном од ред бом чла на 10. став 1. Уред бе про пи-
са на је мо гућ ност да де ви зни ин спек тор у вр ше њу кон тро ле при вре ме-
но од ре зи ден та, од но сно не ре зи ден та оду зме ефек тив ни стра ни но вац, 
че ко ве, хар ти је од вред но сти и ди на ре, ако по сум ња да су упо тре бље ни 
или на ста ли из вр ше њем кри вич ног де ла или пре кр ша ја, док је од ред бом 
ста ва 2. истог чла на про пи са но је да де ви зни ин спек тор из да је по твр ду 
о при вре ме но од у зе тим сред стви ма ко ја де по ну је на на мен ски ра чун Де-
ви зног ин спек то ра та ко ји се во ди код На род не бан ке Ср би је или у де по 
На род не бан ке Ср би је, од но сно ди на ре упла ћу је на на мен ски ра чун Де ви-
зног ин спек то ра та, ко ји се во ди код Ми ни стар ства фи нан си ја. Оспо ре ном 
од ред бом чла на 11. став 2. Уред бе пред ви ђе но је да се књи га кон трол ни ка 
сма тра по слов ном књи гом и чу ва у скла ду са За ко ном о ра чу но вод ству и 
ре ви зи ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 46/06).

Од ред ба ма чла на 97. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је да Ре пу-
бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, по ред оста лог: де ви зни си стем (тач ка 
6)), кон тро лу за ко ни то сти рас по ла га ња сред стви ма прав них ли ца (тач ка 
11)) и ор га ни за ци ју, над ле жност и рад ре пу блич ких ор га на (тач ка 16)), а 
од ред бом чла на 123. тач ка 3. Уста ва да Вла да до но си уред бе и дру ге оп ште 
ак те ра ди из вр ша ва ња за ко на.

Не по сре дан за кон ски основ за до но ше ње Уред бе чи је се од ред бе ини-
ци ја ти вом оспо ра ва ју са др жан је у од ред би чла на 53. став 2. За ко на о де-
ви зном по сло ва њу, ко јом је Вла да овла шће на да про пи су је усло ве и на чин 
вр ше ња кон тро ле де ви зног по сло ва ња ре зи де на та и не ре зи де на та, као и 
усло ве и на чин из ве шта ва ња и во ђе ња еви ден ци је о по сло ва њу про пи са-
ном од ред ба ма овог за ко на. То зна чи да је Вла да до не ла на ве де ну Уред бу 
као акт за из вр ша ва ње за ко на, при че му је про пи си ва ње на ве де ног за кон-
ског овла шће ња за сно ва но на устав ном пра ву и оба ве зи за ко но дав ног ор-
га на да уре ђу је и обез бе ђу је пи та ња и од но се из обла сти ко је су утвр ђе не 
од ред ба ма чла на 97. тач. 6) 11) и 16) Уста ва, као и на Уста вом утвр ђе ној 
над ле жно сти Вла де из чла на 123. тач ка 3. Уста ва.

За оце ну за ко ни то сти оспо ре них од ре да ба Уред бе, пре ма оце ни Су да, 
од зна ча ја су од ред бе За ко на о де ви зном по сло ва њу ко ји ма су уре ђе ни над-
ле жност и ор га ни за ци ја Де ви зног ин спек то ра та (чл. 50. до 56. За ко на). Са-
гла сно чла ну 50. овог за ко на, Де ви зни ин спек то рат се обра зу је као ор ган 
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упра ве у са ста ву ми ни стар ства над ле жног за по сло ве фи нан си ја, за вр ше-
ње ин спек циј ских по сло ва, по сло ва во ђе ња пре кр шај ног по ступ ка и с њи-
ма по ве за них струч них по сло ва. Од ред ба ма чла на 52. За ко на, по ред оста-
лог, про пи са но је: да де ви зну кон тро лу вр ши де ви зни ин спек тор (став 1.) 
и да де ви зни ин спек тор у кон тро ли до но си ре ше ње ко јим на ла же ис пра-
вља ње не пра вил но сти, од но сно не за ко ни то сти и на ла же из вр ше ње ме ра, 
под прет њом при нуд ног из вр ше ња, при че му је ово ре ше ње ко нач но (ст. 
3. и 4.). Чла ном 55. За ко на про пи са но је да су де ви зе, ефек тив ни стра ни 
но вац, че ко ве и хар ти је од вред но сти, ко ји су при вре ме но од у зе ти због 
осно ва не сум ње да је из вр ше но кри вич но де ло или пре кр шај – ор га ни 
кон тро ле ду жни да де по ну ју на на мен ски ра чун Де ви зног ин спек то ра та 
ко ји се во ди код На род не бан ке Ср би је или у де по код На род не бан ке Ср-
би је, а ди на ре – на на мен ски ра чун Де ви зног ин спек то ра та ко ји се во ди 
код Ми ни стар ства над ле жног за по сло ве фи нан си ја у ро ку од два рад на 
да на од да на њи хо вог од у зи ма ња.

По ла зе ћи од то га да са гла сно на ве де ним од ред ба ма За ко на о де ви-
зном по сло ва њу, кон тро ла де ви зног по сло ва ња ре зи де на та и не ре зи ден-
та пред ста вља вид ин спек циј ског над зо ра ко ји вр ше де ви зни ин спек то ри, 
Суд је оце нио да су за оце ну за ко ни то сти оспо ре них од ре да ба Уред бе од 
зна ча ја и од ред бе За ко на о др жав ној упра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 и 49/99) ко је се од но се на ин спек циј-
ски над зор (од ред бе чл. 22. до 37.), а ко је су оста ле на сна зи и на кон до-
но ше ња но вог За ко на о др жав ној упра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
79/05), са гла сно од ред би чла на 93. тог за ко на. Овим од ред ба ма За ко на о 
др жав ној упра ви из 1992. го ди не су на оп шти на чин уре ђе не ме ре ко је је 
ин спек тор овла шћен да пред у зи ма у вр ше њу кон тро ле. Од ред бом чла на 
23. став 1. За ко на про пи са но је да ин спек тор има пра во и ду жност да у 
вр ше њу ин спек циј ског над зо ра, по ред оста лог да: пре гле да оп ште и по-
је ди нач не ак те, еви ден ци је и дру гу до ку мен та ци ју (тач ка 1)); са слу ша и 
узи ма из ја ве од од го вор них и за ин те ре со ва них ли ца (тач ка 2)); пре гле да 
по слов не про сто ри је, објек те, по стро је ња, уре ђа је, пред ме те и ро бу (тач ка 
3)); узи ма узор ке ро бе и дру гих пред ме та ра ди ана ли зе, екс пер ти зе и сл. 
(тач ка 4)); на ре ђу је ме ре ња ко ја оба вља дру га струч на ор га ни за ци ја кад 
пред у зе ће или дру га ор га ни за ци ја са ма или пре ко од ре ђе не струч не ор-
га ни за ци је вр ши ме ре ња у од го ва ра ју ћим обла сти ма, а ре зул та ти ме ре ња 
пру жа ју основ за то (тач ка 5)); пред у зи ма дру ге ме ре и рад ње за ко је је 
овла шћен за ко ном, од но сно уред бом (тач ка 6)). Чла ном 26. овог за ко на 
про пи са но је да ин спек тор, у гра ни ца ма овла шће ња, из ме ђу оста лог, мо-
же да на ло жи ре ше њем из вр ше ње ме ра и рад њи уз од ре ђи ва ње за то по-
треб ног ро ка (тач ка 1)), из да је при вре ме на на ре ђе ња, од но сно за бра не у 
скла ду са за ко ном (тач ка 4)), до но си ме ре обез бе ђе ња у слу ча ју опа сно сти 
за жи вот и здра вље љу ди или за дру ге јав не ин те ре се (тач ка 5)), оба ве сти 
дру ги ор ган ако по сто је раз ло зи за пред у зи ма ње ме ра за ко је је тај ор ган 
над ле жан (тач ка 6)), као и да пред у зи ма дру ге ме ре и рад ње за ко је је за-
ко ном и дру гим про пи сом овла шћен (тач ка 8)). Пре ма од ред ба ма чла на 
27. истог За ко на, ин спек тор у вр ше њу по сло ва над зо ра са ра ђу је са дру гим 
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ин спек то ри ма, пра во суд ним ор га ни ма, пре кр шај ним ор га ни ма и дру гим 
за ин те ре со ва ним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма, а ду жан је да пред у зи ма и 
пред ла же по треб не пре вен тив не ме ре и ак ци је у ци љу спре ча ва ња по вре-
де за ко на и дру гих про пи са. Од ред бом чла на 29. став 2. За ко на утвр ђе на је 
оба ве за за ор га не, ор га ни за ци је и гра ђа не да ин спек то ру омо гу ће не сме-
та но вр ше ње по сло ва, ста вља ње на увид по треб них до ку ме на та, пред ме та 
и пру жа ње дру ге тра же не по мо ћи.

Устав ни суд је утвр дио да из од ре да ба За ко на о де ви зном по сло ва њу 
про из ла зи да је де ви зна кон тро ла ко ју вр ши Де ви зни ин спек то рат, пре ко 
де ви зног ин спек то ра, вид ин спек циј ског над зо ра, што зна чи да су де ви зни 
ин спек то ри у вр ше њу ин спек циј ских по сло ва овла шће ни да пред у зи ма ју 
све рад ње и ме ре про пи са не од ред ба ма За ко на о др жав ној упра ви ко ји ма је 
на оп шти на чин уре ђен ин спек циј ски над зор. Од ред ба ма чла на 23. став 1. 
тач ка 6. и чла на 26. тач ка 8. За ко на о др жав ној упра ви про пи са но је да ин-
спек тор има пра во и ду жност да, по ред За ко ном пред ви ђе них ме ра и рад-
њи, пред у зи ма и дру ге ме ре и рад ње на ко је је овла шћен, не са мо овим, већ 
и дру гим за ко ном или уред бом, од но сно дру гим про пи сом. Суд је, та ко ђе, 
утвр дио да За кон о де ви зном по сло ва њу у од ред би чла на 53. став 2. са др жи 
из ри чи то овла шће ње за Вла ду да про пи ше усло ве и на чин вр ше ња кон-
тро ле де ви зног по сло ва ња ка ко ре зи де на та, та ко и не ре зи де на та.

У од но су на оспо ре ну од ред бу чла на 3. Уред бе, ко јом су про пи са не 
оба ве зе ре зи де на та и не ре зи де на та да Де ви зном ин спек то ра ту до ста вља ју 
од ре ђе ну до ку мен та ци ју ра ди оба вља ња по сред не кон тро ле из во за и уво-
за ро бе и услу га, Устав ни суд је оце нио да оспо ре на од ред ба пред ста вља 
кон кре ти за ци ју За ко ном о др жав ној упра ви про пи са ног пра ва и оба ве зе 
ин спек то ра, а са мим тим и ор га на ко ји вр ше ин спек циј ски над зор, да пре-
гле да оп ште и по је ди нач не ак те, еви ден ци је и дру гу до ку мен та ци ју (члан 
23. став 1. тач ка 1)), од но сно оба ве зе ор га на, ор га ни за ци ја и гра ђа на да 
ин спек то ру омо гу ће, по ред оста лог, ста вља ње на увид по треб них до ку-
ме на та (члан 29. став 2.). Пред ви ђе но овла шће ње Де ви зног ин спек то ра та, 
чи ји ин спек то ри вр ше де ви зну кон тро лу, по оце ни Су да, у скла ду је и са 
оба ве зом ин спек то ра да пред у зи ма ју пре вен тив не ме ре и ак ци је у ци љу 
спре ча ва ња по вре де за ко на и дру гих про пи са, про пи са ном од ред бом чла-
на 27. За ко на о др жав ној упра ви.

Што се ти че од ред бе чла на 4. Уред бе, Суд оце њу је да ни су осно ва ни 
на во ди под но си о ца ини ци ја ти ве да се на ве де ном од ред бом за Упра ву ца-
ри на, На род ну бан ку Ср би је, Аген ци ју за при вред не ре ги стре и ми ни стар-
ство над ле жно за еко ном ске од но се са ино стран ством утвр ђу ју оба ве зе 
ко је мо гу би ти про пи са не са мо за ко ном, јер оспо ре на од ред ба пред ста вља 
кон кре ти за ци ју од ред бе чла на 27. За ко на о др жав ној упра ви ко јом се уре-
ђу је са рад ња ин спек то ра са дру гим ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма, као и већ 
на ве де не од ред бе чла на 29. став 2. истог За ко на. Шта ви ше, по оце ни Су да, 
оспо ре ном од ред бом се кон тро ли са ни су бјек ти осло ба ђа ју оба ве зе да, ра-
ди до ста вља ња Де ви зном ин спек то ра ту, са ми при ба вља ју по дат ке о ко ји-
ма се во ди слу жбе на еви ден ци ја.



340 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

У ве зи са оспо ра ва њем од ре да ба чла на 8. ст. 3. и 4. Уред бе, Устав ни суд је 
оце нио да се ини ци ја ти вом оспо ра ва це лис ход ност ре ше ња са др жа них у на-
ве де ним од ред ба ма Уред бе, има ју ћи у ви ду да ини ци ја тор ни је на вео од ред-
бе За ко на о оп штем управ ном по ступ ку и За ко на о де ви зном по сло ва њу са 
ко ји ма би оспо ре не од ред бе би ле не са гла сне. Ово на ро чи то сто га што су, са-
гла сно од ред ба ма чла на 29. став 2. За ко на о др жав ној упра ви, кон тро ли са ни 
су бјек ти ду жни да ин спек то ру омо гу ће не сме та но вр ше ње по сло ва, а ин спек-
тор има пра во и оба ве зу да, ра ди вр ше ња ин спек циј ског над зо ра, пред у зи ма 
ме ре за ко је је овла шћен би ло за ко ном, би ло уред бом. У скла ду са на ве де ним, 
Устав ни суд је оце нио да је про пи си ва ње да ће де ви зни ин спек тор, у слу ча ју 
ка да ре зи дент, од но сно не ре зи дент оне мо гу ћи вр ше ње не по сред не кон тро ле 
де ви зног по сло ва ња, до не ти за кљу чак ко јим се кон тро ли са ном су бјек ту на-
ла же да омо гу ћи вр ше ње ове кон тро ле од мах, а нај ка сни је у ро ку од три да на 
од да на при је ма за кључ ка, уз од ре ђи ва ње у ко јим слу ча је ви ма се под ра зу ме ва 
да се оне мо гу ћа ва вр ше ње кон тро ле (члан 8. ст. 3. и 4. Уред бе), са гла сно од-
ред ба ма За ко на о др жав ној упра ви, а да оце на це лис ход но сти ду жи не ро ка у 
ко ме је кон тро ли са ни су бје кат ду жан да по сту пи по на ло гу ин спек то ра, ни је 
у над ле жно сти Устав ног су да ко ја је утвр ђе на од ред ба ма чла на 167. Уста ва.

Та ко ђе, у по гле ду оспо ра ва ња од ред бе чла на 10. Уред бе, Суд је оце нио 
да се овом од ред бом са мо пре ци зи ра од ред ба чла на 55. За ко на о де ви зном 
по сло ва њу, а ра ди ства ра ња усло ва за из вр ша ва ње на ве де не за кон ске од-
ред бе, при че му се ово пре ци зи ра ње вр ши та ко да се ни на ко ји на чин не 
ме ња ју про пи са на за кон ска ре ше ња.

Ко нач но, оце на Су да је да ни су осно ва ни на во ди ини ци ја то ра ко ји се 
од но се на оспо ра ва ње од ред бе чла на 11. став 2. Уред бе, по што се не ра ди 
о од ред би ко јом се од ре ђе ни од но си из вор но уре ђу ју, већ је реч о нор ми 
упу ћу ју ћег ка рак те ра, ко јом се у по гле ду чу ва ња књи га кон трол ни ка упу-
ћу је на сход ну при ме ну од ре да ба За ко на о ра чу но вод ству и ре ви зи ји.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Суд је утвр дио да се Вла да, уре ђу ју ћи оспо-
ре ним од ред ба ма Уред бе по ме ну та пи та ња и од но се, кре та ла у гра ни ца ма 
за кон ских овла шће ња, као и да су оспо ре не од ред бе до не те у функ ци ји 
из вр ша ва ња за ко на, та ко да су се сте кли усло ви за не при хва та ње под не те 
ини ци ја ти ве, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07).

На осно ву на ве де ног и од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном 
су ду, Суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-86/2007 од 4. ју на 2009. го ди не

Уред ба о ви си ни на кна де за ко ри шће ње по да та ка пре ме ра
и ка та стра и пру жа ње услу га Ре пу блич ког ге о дет ског за во да

(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 45/02)

Вла да Ре пу бли ке Ср би је би ла је овла шће на да утвр ди ви си ну на кна де 
за про во ђе ње про ме на у ка та стру не по крет но сти про пи са ну оспо ре ном 
Уред бом, а из нос на кна де, као и оце на оправ да но сти раз ли чи тих ви си на 
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на кна да про пи са них Та ри фом, ти чу се це лис ход но сти кон крет них прав-
них ре ше ња, о че му Устав ни суд, са гла сно чла ну 167. Уста ва, ни је над ле-
жан да од лу чу је.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти Уред бе о ви си ни на кна де за ко ри шће ње 
по да та ка пре ме ра и ка та стра и пру жа ње услу га Ре пу блич ког ге о дет ског 
за во да („Слу жбе ни гла сник РС“, број 45/02).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то сти 

Уред бе на ве де не у из ре ци. У ини ци ја ти ви се на во ди да при ли ком до но ше ња 
Уред бе ни је по што ван прин цип за ко ни то сти и са гла сно сти Уред бе са за ко-
ном, што има за по сле ди цу на пла ћи ва ње не сра змер но ве ли ких на кна да. Ини-
ци ја тор сма тра да је Вла да при ли ком до но ше ња Уред бе мо ра ла по што ва ти и 
прав ну при ро ду на кна де, бу ду ћи да та ква на кна да ко ју на пла ћу је Ре пу блич ки 
ге о дет ски за вод не мо же да пред ста вља еко ном ску це ну тро шко ва ство ре них 
пру жа њем услу ге, јер је то про тив но прав ној при ро ди и функ ци ји др жав ног 
ор га на ко ји се фи нан си ра из бу џе та. Ини ци ја тор по себ но оспо ра ва за ко ни тост 
од ред бе Та риф ног бро ја 17. тач ка 8) Та ри фе ко ја је са став ни део на ве де не Уред-
бе, из раз ло га што је на кна да за про во ђе ње про ме на у ка та стру не по крет но сти 
ра ди упи са но си о ца пра ва не сра змер на про пи са ним еле мен ти ма из чла на 131. 
За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру, јер по сту пак за про во ђе ње про ме на у 
том слу ча ју тра је ве о ма крат ко. Та ко ђе, ини ци ја тор на во ди да ви си на те на кна-
де ни је у скла ду ни са ви си на ма дру гих про пи са них на кна да истог Та риф ног 
бро ја 17, бу ду ћи да пру жа ње услу ге из тач ке 8) Та риф ног бро ја 17. ни је ни шта 
сло же ни је од дру гих услу га за ко је су про пи са ни ни жи из но си на кна де.

У од го во ру Вла де на во ди се да из од ре да ба чл. 131. до 133. За ко на о 
др жав ном пре ме ру и ка та стру и упи си ма пра ва на не по крет но сти ма про-
из ла зи да по сто ји прав ни основ за утвр ђи ва ње и на пла ту на кна де за ко-
ри шће ње по да та ка пре ме ра и ка та стра. На во ди се да су За ко ном про пи са-
ни и кри те ри ју ми за утвр ђи ва ње ви си не на кна де и да су ти кри те ри ју ми 
стро го по што ва ни при ли ком до но ше ња Уред бе. Та ко ђе, у од го во ру се на-
во ди да су сред ства ко ја се оства ре од на кна да за пру жа ње услу га Ре пу-
блич ког ге о дет ског за во да при ход бу џе та Ре пу бли ке Ср би је и да слу же за 
фи нан си ра ње бу џе та, као и дру гих др жав них ор га на.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је сле де ће:
Уред бу о ви си ни на кна де за ко ри шће ње по да та ка пре ме ра и ка та стра и 

пру жа ње услу га Ре пу блич ког ге о дет ског за во да („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 45/02) до не ла је Вла да Ре пу бли ке Ср би је, по зи ва ју ћи се на од ред бе 
чла на 132. За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру и упи си ма пра ва на не-
по крет но сти ма. Уред бом је уре ђе на ви си на на кна де за ко ри шће ње по да та-
ка пре ме ра и ка та стра и пру жа ње услу га Ре пу блич ког ге о дет ског за во да.
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Од ред бом чла на 2. Уред бе про пи са но је да се ви си на на кна де утвр ђу-
је Та ри фом на кна де за ко ри шће ње по да та ка и пру жа ње услу га, ко ја је са-
став ни део ове уред бе и из ра же на је у бо до ви ма.

Од ред бом Та риф ног бро ја 17. тач ка 8) Та ри фе на кна де за ко ри шће ње 
по да та ка и пру жа ње услу га про пи са но је да се за про во ђе ње про ме на у ка-
та стру не по крет но сти утвр ђу је на кна да, и то за упис но си о ца пра ва или 
упис пред бе ле жбе по ис пра ви 255 бо до ва.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да је оба ве за пла ћа ња по ре за 
и дру гих да жби на оп шта и да се за сни ва не еко ном ској мо ћи об ве зни ка 
(члан 91. став 2.); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је фи нан си ра ње 
оства ри ва ња пра ва и ду жно сти Ре пу бли ке Ср би је, утвр ђе них Уста вом и 
за ко ном (члан 97. тач ка 15)); да Вла да до но си уред бе и дру ге оп ште ак те 
ра ди из вр ша ва ња за ко на (члан 123. тач ка 3)); да сви под за кон ски оп шти 
ак ти Ре пу бли ке Ср би је, оп шти ак ти ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав-
на овла шће ња, по ли тич ких стра на ка, син ди ка та и удру же ња гра ђа на и ко-
лек тив ни уго во ри мо ра ју би ти са гла сни за ко ну (члан 195. став 1.).

За ко ном о др жав ном пре ме ру и ка та стру и упи си ма пра ва на не по-
крет но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 
15/96, 34/01, 25/02 и 101/05) про пи са но је: да се за ко ри шће ње по да та ка 
пре ме ра, ка та стра не по крет но сти и во до ва и раз гле да ње ка та стра не по-
крет но сти, као и за услу ге ко је пру жа Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, пла-
ћа на кна да (члан 131. став 1.); да ви си на на кна де за ко ри шће ње по да та ка 
из ста ва 1. овог чла на за ви си од ви си не тро шко ва њи хо вог при ку пља ња, 
об ра де и уно ше ња у еви ден ци ју, бро ја мо гу ћих ко ри сни ка по да та ка, са др-
жи не и оби ма по да та ка и сте пе на њи хо ве упо тре бљи во сти (члан 131. став 
2.); да ви си ну на кна де за ко ри шће ње и раз гле да ње по да та ка и за пру жа ње 
услу га из чла на 131. став 2. овог за ко на утвр ђу је Вла да (члан 132.); да су 
сред ства ко ја од так са, од но сно на кна да за ко ри шће ње и раз гле да ње по-
да та ка пре ме ра и ка та стра не по крет но сти и во до ва и на кна де од услу га 
оства ри Ре пу блич ки ге о дет ски за вод при ход бу џе та Ре пу бли ке, а мо гу се 
ко ри сти ти за рад и опре ма ње За во да (члан 133.).

По ла зе ћи од на ве де них устав них и за кон ских од ре да ба, Устав ни суд 
је утвр дио да је Вла да Уста вом овла шће на да у из вр ша ва њу за ко на до но си 
уред бе и дру ге про пи се, те да је оспо ре ну Уред бу Вла да до не ла на осно ву и у 
окви ру за кон ског овла шће ња са др жа ног у чл. 131. и 132. За ко на о др жав ном 
пре ме ру и ка та стру и упи си ма пра ва на не по крет но сти ма. На и ме, за ко ном 
је про пи са на оба ве за пла ћа ња на кна де за ко ри шће ње по да та ка пре ме ра и 
ка та стра и пру жа ње услу га Ре пу блич ког ге о дет ског за во да, уре ђе ни су еле-
мен ти и кри те ри ју ми за од ре ђи ва ње ви си не те на кна де и про пи са но је да 
ви си ну те на кна де утвр ђу је Вла да. Пре ма оце ни Устав ног су да, до но си лац 
оспо ре не Уред бе уре ђу ју ћи ви си ну на ве де не на кна де кре тао се у гра ни ца ма 
од ре ђе ним Уста вом и за ко ном, та ко да оспо ре ном Уред бом ни је по вре ђен 
устав ни прин цип о оба ве зној са гла сно сти до ма ћих оп штих прав них ака та 
са За ко ном из чла на 195. став 2. Уста ва. Пи та ње ви си не утвр ђе них на кна да, 
укљу чу ју ћи и оспо ре ну ви си ну на кна де за про во ђе ње про ме на у ка та стру 
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не по крет но сти про пи са ну Та риф ним бро јем 17. тач ка 8. на ве де не Та ри фе, 
као и оце не оправ да но сти раз ли чи тих ви си на на кна да про пи са них том Та-
ри фом, ти чу се це лис ход но сти од ре ђе них прав них ре ше ња, о че му Устав ни 
суд, са гла сно чла ну 167. Уста ва, ни је над ле жан да од лу чу је.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд ни је на шао основ за по кре та ње 
по ступ ка по во дом под не те ини ци ја ти ве, те је са гла сно од ред би чла на 53. 
став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), од-
лу чио да не при хва ти ини ци ја ти ву.

Устав ни суд је о устав но сти и за ко ни то сти оспо ре не Уред бе већ од-
лу чи вао у пред ме ту IУ-140/2002, али у од но су на Устав Ре пу бли ке Ср би је 
од 1990. го ди не. У том пред ме ту Устав ни суд је 26. фе бру а ра 2003. го ди не 
до нео ре ше ње број IУ-140/2002, ко јим ни је при хва тио ини ци ја ти ву за по-
кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти оспо ре не 
Уред бе, из истих раз ло га ко ји су на ве де ни и у обра зло же њу овог Ре ше ња.

Са гла сно из не том, а на осно ву чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном 
су ду, Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-141/2008 од 11. ју на 2009. го ди не

„Пре су ђе на ствар“
Уредбa о пре стан ку ва же ња од ре ђе них уред би

у обла сти бо рач ко-ин ва лид ске за шти те
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 35/06)

Устав ни суд је, на сед ни ци одр жа ној 27. но вем бра 2008. го ди не, у 
пред ме ту IУ-121/2006 од лу чи вао о устав но сти и за ко ни то сти оспо ре не 
Уред бе и утвр дио да са ста но ви шта оце не устав но сти и за ко ни то сти ни-
је спор но овла шће ње Вла де да сво јим ак том ста ви ван сна ге ра ни је до-
не те ак те, јер ти ме ни су би ла уки ну та сте че на пра ва ко ри сни ка бо рач-
ко-ин ва лид ске за шти те ко ја се оства ру ју на осно ву Уста ва и за ко на.

Пи та ње оправ да но сти до но ше ња оспо ре не Уред бе пред ста вља оце ну 
це лис ход но сти во ђе ња по ли ти ке Вла де у од ре ђе ној обла сти, што не спа-
да у над ле жност Устав ног су да, утвр ђе ну од ред ба ма чла на 167. Уста ва.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Од ба цу је се зах тев за оце њи ва ње устав но сти и за ко ни то сти Уред бе о 
пре стан ку ва же ња од ре ђе них уред би у обла сти бо рач ко-ин ва лид ске за-
шти те („Слу жбе ни гла сник РС“, број 35/06).

......................................
Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУп-39/2009 од 9. апри ла 2009. го ди не



344 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

ОБ У СТА ВА ПО СТУП КА

У то ку по ступ ка пред Устав ним су дом пре ста ла је да ва жи оспо ре на 
Уред ба, као и Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, у од но су на ко ји 
је тра же на оце на устав но сти и за ко ни то сти оспо ре не Уред бе и на осно-
ву ко га је до не то ре ше ње о по кре та њу по ступ ка, те су пре ста ле про це-
сне прет по став ке за да ље во ђе ње по ступ ка.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба 
чл. 1. до 9. Уред бе о фи нан си ра њу над ле жно сти ко је су пре шле на Ре пу-
бли ку Ср би ју с бив ше Ср би је и Цр не Го ре („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
49/06, 63/06 и 99/07).

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-135/2006 од 15. ја ну а ра 2009. го ди не

На исти на чин Устав ни суд је од лу чио у пред ме ту оце не устав но сти 
и за ко ни то сти од ре да ба чл. 1. до 6. Уред бе о по ло жа ју по је ди них ин сти-
ту ци ја бив ше Ср би је и Цр не Го ре и слу жби Са ве та ми ни ста ра („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 49/06, 63/06 и 99/07) -
Број: IУ-134/2006 од 15. ја ну а ра 2009. го ди не

Устав Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, у од но су на ко ји је пред ло гом 
по кре нут по сту пак за оце ну устав но сти оспо ре не Уред бе, пре стао је да 
ва жи до но ше њем Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го-
ра, ко ја је та ко ђе пре ста ла да ва жи, а За кон у од но су на ко ји је тра же-
на оце на за ко ни то сти, као и Уред ба, пре ста ли су да се при ме њу ју, чи ме 
су пре ста ле про це сне прет по став ке за оце ну устав но сти и за ко ни то сти 
оспо ре не Уред бе, а зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та до-
не тих на осно ву ове уред бе по стао бес пред ме тан.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти Уред бе о 
при вре ме ним ме ра ма нео п ход ним за обез бе ђи ва ње тех но ло шког је дин-
ства си сте ма ју го сло вен ских по шта, те ле гра фа и те ле фо на („Слу жбе ни 
лист СРЈ“, бр. 26/01 и 49/01).

О б р а з л о ж е њ е
Суд Ср би је и Цр не Го ре усту пио је Устав ном су ду пред лог за оце ну 

устав но сти и за ко ни то сти Уред бе о при вре ме ним ме ра ма нео п ход ним 
за обез бе ђи ва ње тех но ло шког је дин ства си сте ма ју го сло вен ских по шта, 
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те ле гра фа и те ле фо на („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 26/01 и 49/01). Под но си-
о ци пред ло га за оце ну устав но сти и за ко ни то сти сма тра ју да је оспо ре на 
Уред ба до не та су прот но Уста ву СРЈ из раз ло га што је до не та у из вр ша ва-
њу за ко на ко ји ни је ускла ђен са Уста вом СРЈ. Оспо ре на Уред ба, по њи-
хо вом ми шље њу, ни је са гла сна ни са За ко ном о удру жи ва њу у За јед ни-
цу ју го сло вен ских по шта, те ле гра фа и те ле фо на („Слу жбе ни лист СФРЈ“, 
број 18/78) у чи јем из вр ша ва њу је до не та. На и ме оспо ре ном Уред бом ни-
су утвр ђе ни по сло ви из чла на 10. став 1. За ко на чи је вр ше ње За јед ни ца не 
обез бе ђу је, од но сно са мо у прав ни спо ра зу ми из чла на 11. За ко на ко је За-
јед ни ца ни је за кљу чи ла, што је пре ма За ко ну услов и основ за до но ше ње 
од го ва ра ју ћег ак та Са ве зне вла де. Уред бом је, за тим, на дру га чи ји на чин 
уре ђе на ма те ри ја ко ја је већ уре ђе на За ко ном, од но сно Уред бом је, по њи-
хо вом ми шље њу, су прот но Уста ву, ак том Вла де из вр ше на из ме на За ко на.

У од го во ру, ко ји је Са ве зна вла да до ста ви ла Са ве зном Устав ном су ду 
27. но вем бра 2001. го ди не, по ред оста лог се на во ди да је Са ве зна вла да на 
пред лог над ле жног ми ни стар ства ко је је утвр ди ло да је до шло до за сто ја у 
оства ри ва њу функ ци ја ор га на За јед ни це у сми слу да се бит не од лу ке о функ-
ци о ни са њу и раз во ју си сте ма до но се оте жа но, од но сно да не по сто је ор га ни-
за ци о ни, ка дров ски и дру ги усло ви по треб ни за ефи ка сно оства ри ва ње над-
ле жно сти За јед ни це, уре ди ла на чин из бо ра ор га на За јед ни це, не за ди ру ћи 
у основ не над ле жно сти За јед ни це и ор га на упра вља ња утвр ђе них За ко ном, 
а у ци љу да се до до но ше ња од го ва ра ју ћег за ко на обез бе ди оства ри ва ње је-
дин стве ног и не сме та ног функ ци о ни са ња тех нич ко-тех но ло шког си сте ма 
ју го сло вен ских по шта, те ле гра фа и те ле фо на и упра вља ње тим си сте мом.

Устав ни суд је, на осно ву чла на 167. став 1. тач. 1) и 3) Уста ва Ре пу бли-
ке Ср би је, над ле жан да од лу чу је о са гла сно сти за ко на и дру гих оп штих 
ака та са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва 
и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, као и о са гла сно сти дру гих оп-
штих ака та са за ко ном.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

Оспо ре на Уред ба је до не та на осно ву чла на 99. тач ка 4) Уста ва СРЈ, а у 
ве зи са чла ном 19. За ко на о удру жи ва њу у За јед ни цу ју го сло вен ских по шта, 
те ле гра фа и те ле фо на ко ји је об ја вљен у „Слу жбе ном ли сту СФРЈ“, број 
18/78, што зна чи у из вр ша ва њу за ко на ко ји је до нет на осно ву Уста ва СФРЈ.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да је од ред бом чла на 
64. став 2. Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра („Слу-
жбе ни лист СЦГ“, број 1/03) утвр ђе но да ће се за ко ни Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је из ван по сло ва Ср би је и Цр не Го ре при ме њи ва ти као за ко ни 
др жа ва чла ни ца, до до но ше ња но вих про пи са од стра не др жа ва чла ни ца, 
осим за ко на за ко је Скуп шти на др жа ве чла ни це од лу чи да се не при ме њу је.

Од ред бом чла на 20. став 5. За ко на за спро во ђе ње Устав не по ве ље др-
жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра („Слу жбе ни лист СЦГ“, број 1/03), 
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пред ви ђе но је да се ак ти из ста ва 1. овог чла на (са ве зни за ко ни и дру ги 
са ве зни про пи си), ко ји ни су из обла сти у ко ји ма је Устав ном по ве љом 
утвр ђе на над ле жност др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра, при ме њу ју 
по сле сту па ња на сна гу Устав не по ве ље као оп шти ак ти др жа ва чла ни ца, 
док их њи хо ви над ле жни ор га ни не ста ве ван сна ге, осим у де ло ви ма ко ји 
су у су прот но сти с од ред ба ма Устав не по ве ље, из у зев у обла сти ма ко је су 
већ ре гу ли са не про пи си ма др жа ве чла ни це.

Пре ма од ред би чла на 72. став 1. тач ка 7) Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 
1990. го ди не би ло је утвр ђе но да Ре пу бли ка Ср би ја, по ред оста лог, уре ђу је 
и обез бе ђу је си сте ма јав них слу жби.

За ко ном о те ле ко му ни ка ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 44/03 
и 36/06) од 24. апри ла 2003. го ди не, у скла ду са ме ђу на род ним прав ним 
стан дар ди ма, уре ђе но је, по ред оста лог: усло ви и на чин оба вља ња де лат-
но сти у обла сти те ле ко му ни ка ци ја, осно ва на Ре пу блич ка аген ци ја за те-
ле ко му ни ка ци је, утвр ђе на овла шће ња за ре гу ли са ње од но са у обла сти 
те ле ко му ни ка ци ја, пи та ња ко ја се од но се на спре ча ва ње мо но по ла и мо-
но пол ског по на ша ња, прин ци пи и по сту пак до де љи ва ња до зво ла за оба-
вља ње де лат но сти, ре гу ла ци ја и кон тро ла та ри фа те ле ко му ни ка ци о них 
услу га у усло ви ма огра ни че ног тр жи шта и дру га пи та ња (члан 1.).

За ко ном о по штан ским услу га ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 18/05) 
уре ђе но је оба вља ње по штан ских услу га и осно ва на Ре пу блич ка аген ци ја 
за по штан ске услу ге, утвр ђе на овла шће ња и над ле жно сти у обла сти по-
штан ских услу га Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ми ни стар ства над ле жног за 
по сло ве по штан ских услу га и Ре пу блич ке аген ци је за по штан ске услу ге и 
дру га пи та ња (чл. 1. и 62. до 68.).

Из на ве де ног про из ла зи да су За кон о удру жи ва њу у За јед ни цу ју го-
сло вен ских по шта, те ле гра фа и те ле фо на и оспо ре на Уред ба о при вре ме-
ним ме ра ма нео п ход ним за обез бе ђи ва ње тех но ло шког је дин ства си сте ма 
ју го сло вен ских по шта, те ле гра фа и те ле фо на, ко ја је до не та на осно ву овог 
за ко на, иако фор мал но ни су ста вље ни ван сна ге, пре ста ли да се при ме њу-
ју на осно ву чла на 64. Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на 
Го ра и чла на 20. став 5. За ко на за спро во ђе ње Устав не по ве ље др жав не за-
јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра. На и ме, од но си ко ји су уре ђе ни на ве де ним 
За ко ном и оспо ре ном Уред бом ни су спа да ли у над ле жност Др жав не за-
јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра, а има ју ћи у ви ду да су ови од но си уре ђе ни 
про пи си ма до не тим од стра не Ре пу бли ке Ср би је, то зна чи да се оспо ре на 
Уред ба ви ше не при ме њу је ни као ре пу блич ки про пис.

Устав ни суд је утвр дио да је Устав Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, у од-
но су на ко ји је пред ло гом по кре нут по сту пак за оце ну устав но сти на ве де не 
Уред бе, пре стао да ва жи 4. фе бру а ра 2003. го ди не, до но ше њем Устав не по-
ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра („Слу жбе ни лист Ср би је и Цр-
не Го ре“, број 1/03), ко ја је, та ко ђе, пре ста ла да ва жи пре стан ком др жав не 
за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра. Сто га је Суд оце нио да су се сте кли усло ви 
за об у ста ву по ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти оспо ре не Уред бе 
у од но су на Устав Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и За кон о удру жи ва њу 
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у За јед ни цу ју го сло вен ских по шта, те ле гра фа и те ле фо на због пре стан ка 
про це сних прет по став ки за во ђе ње по ступ ка, са гла сно чла ну 57. тач ка 2) 
За ко на о Устав ном су ду. С об зи ром на то да је Устав ни суд об у ста вио по-
сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти оспо ре не Уред бе, зах тев за об у-
ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та до не тих на осно ву ове уред бе по стао 
је бес пред ме тан.

На осно ву из не тог и од ред бе чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном су-
ду, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-127/2005 од 9. апри ла 2009. го ди не

Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не у од но су на ко ји је тра же на 
оце на устав но сти оспо ре не Уред бе, пре стао је да ва жи сту па њем на сна гу 
но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, оспо ре на Уред ба, као акт тем по рал ног 
ка рак те ра, пре ста ла је да ва жи про те ком 2004. го ди не за ко ју је до не та, 
а пре стао је да ва жи и За кон о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2004. го ди ну, 
ко јим су би ла обез бе ђе на сред ства за фи нан си ра ње оспо ре ног Про гра ма, 
те је Суд, са гла сно од ред би чла на 57. став 2. За ко на о Устав ном су ду, об у-
ста вио по сту пак због не до стат ка про це сних прет по став ки.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти Уред бе о 
утвр ђи ва њу Про гра ма из град ње, ре кон струк ци је и одр жа ва ња во до при-
вред них обје ка та за 2004. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 51/04, 86/04 
и 130/04).

О б р а з л о ж е њ е
Пред Устав ним су дом по кре нут је по сту пак за утвр ђи ва ње не у став но-

сти и не за ко ни то сти Уред бе Вла де Ре пу бли ке Ср би је о утвр ђи ва њу Про-
гра ма из град ње, ре кон струк ци је и одр жа ва ња во до при вред них обје ка та 
за 2004. го ди ну, у де лу ко ји се од но си на став 3. Про гра ма. Оспо ре ним 
ста вом 3. Про гра ма про пи са но је да се „про грам из град ње, ре кон струк-
ци је и одр жа ва ња во до при вред них обје ка та за 2004. го ди ну од но си на те-
ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је, с тим што се фи нан си ра ње обје ка та и ра до ва 
на под руч ју Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на вр ши из сред ста ва бу џе та 
Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на и из соп стве них при хо да во до при вре де 
од на кна да за ко ри шће ње во да, за шти ту во да и из ва ђе ни ма те ри јал из во-
до то ка убра них на те ри то ри ји Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на, а на осно-
ву про гра ма ко ји утвр ђу је Из вр шно ве ће Ауто ном не по кра ји не Вој во ди-
на“. Ова кво про пи си ва ње је, по на во ди ма пред ла га ча, су прот но чла ну 
109. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, јер је Вла да по ве ри ла ауто ном ној по кра ји-
ни до но ше ње про гра ма из град ње, ре кон струк ци је и одр жа ва ња во до при-
вред них обје ка та за 2004. го ди ну и фи нан си ра ње истих обје ка та и ра до ва 
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на те ри то ри ји Ауто ном не по кра ји не, иако се над ле жност по кра ји не мо же 
утвр ђи ва ти са мо за ко ном. Ова кво по сту па ње Вла де не са гла сно је и са За-
ко ном о во да ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, и 
54/96) из раз ло га што је Вла да овла шће на да до но си про грам је дин стве но 
за це лу те ри то ри ју Ре пу бли ке и са За ко ном о утвр ђи ва њу од ре ђе них над-
ле жно сти ауто ном не по кра ји не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 6/02), јер се 
део над ле жно сти за до но ше ње про гра ма ни је мо гао пре не ти на Из вр шно 
ве ће Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не. Та ко ђе се ис ти че да је ова кво про-
пи си ва ње у су прот но сти са од ред ба ма чла на 4. За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке 
Ср би је за 2004. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС“, број 33/04), ко јим се ре-
гу ли шу из во ри сред ста ва за фи нан си ра ње по сло ва ко ји су пре ма Уста ву и 
за ко ну у над ле жно сти Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не. На и ме, Вла да је 
су прот но тим од ред ба ма утвр ди ла про грам ко јим се По кра ји на оба ве зу је 
да из свог бу џе та фи нан си ра по сло ве од оп штег ин те ре са на сво јој те ри-
то ри ји ко ји јој за ко ном ни су пре не ти у над ле жност. По ми шље њу пред ла-
га ча, про гра мом Вла де мо ра ли су се утвр ди ти објек ти, вр сте и обим ра до-
ва и на те ри то ри ји Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на и За ко ном о бу џе ту 
Ре пу бли ке Ср би је за 2004. го ди ну опре де ли ти сред ства за те на ме не.

У од го во ру Вла де на во ди се: да је оспо ре на Уред ба до не та на осно ву 
овла шће ња са др жа них у чла ну 99а став 4. За ко на о во да ма; да је Уред бом 
о утвр ђи ва њу Про гра ма из град ње, ре кон струк ци је и одр жа ва ња во до при-
вред них обје ка та за 2004. го ди ну утвр ђе но да се фи нан си ра ње во до при-
вред них обје ка та и ра до ва на под руч ју Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на 
вр ши из сред ста ва бу џе та Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на и из соп стве-
них при хо да во до при вре де од на кна да за ко ри шће ње во да, за шти те во-
да и из ва ђе ни ма те ри јал из во до то ка убра них на те ри то ри ји Ауто ном не 
по кра ји не Вој во ди на, а на осно ву про гра ма ко ји утвр ђу је Из вр шно ве ће 
Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на; да је Скуп шти на Ауто ном не по кра ји-
не Вој во ди на, на осно ву чла на 48. За ко на о утвр ђи ва њу од ре ђе них над-
ле жно сти ауто ном не по кра ји не, до не ла Од лу ку о осни ва њу јав ног пред у-
зе ћа за га здо ва ње во да ма на те ри то ри ји Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на 
(„Слу жбе ни лист АПВ“, број 7/02), а без ускла ђи ва ња са од ред ба ма За ко на 
о во да ма, као и да је том Од лу ком, по ред оста лог, утвр ђен на чин сти ца-
ња и при ба вља ња сред ста ва за оба вља ње де лат но сти тог јав ног пред у зе-
ћа; да је Од лу ком о осни ва њу јав ног пред у зе ћа „Во де Вој во ди не“ је дин-
стве но вод но под руч је од ре ђе но За ко ном о во да ма прак тич но по де ље но 
по те ри то ри јал ном прин ци пу; да су од ред ба ма чла на 4. За ко на о бу џе ту 
Ре пу бли ке Ср би је за 2004. го ди ну пред ви ђе на сред ства за по кри ће из да та-
ка бу џе та Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на о ко ји ма ауто ном на по кра ји на 
са мо стал но од лу чу је, а чла ном 10. Од лу ке о бу џе ту Ауто ном не по кра ји не 
Вој во ди на за 2004. го ди ну („Слу жбе ни лист АПВ“, број 4/04) утвр ђе но је 
да се рас по ред и ко ри шће ње сред ста ва из раз де ла 8. ко ји об у хва та и ви ше-
на мен ско ко ри шће ње во да вр ши по по себ ном го ди шњем про гра му ко ји 
до но си Из вр шно ве ће АП Вој во ди не; да по сле до но ше ња За ко на о утвр ђи-
ва њу од ре ђе них над ле жно сти Ауто ном не по кра ји не, сред ства од на кна да 



I. ОДЛУКЕ, РЕШЕЊА И ЗАКЉУЧЦИ УСТАВНОГ СУДА... 349

за ко ри шће ње во да, за шти ту во да и из ва ђе ни ма те ри јал из во до то ка са 
те ри то ри је Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на уби ра Ауто ном на по кра ји на 
Вој во ди на пре ко сво јих ор га на и да та сред ства чи не при ход бу џе та Ауто-
ном не по кра ји не Вој во ди на.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио: да је Устав Ре пу бли-
ке Ср би је од 1990. го ди не у од но су на ко ји је тра же на оце на устав но сти 
оспо ре не Уред бе, пре стао да ва жи 8. но вем бра 2006. го ди не, сту па њем на 
сна гу но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је; да је оспо ре на Уред ба тем по рал ног 
ка рак те ра бу ду ћи да је до не та за ка лен дар ску 2004. го ди ну, па је сто га пре-
ста ла да ва жи про те ком ро ка за ко ју је до не та; да је пре стао да ва жи и 
За кон о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2004. го ди ну, ко јим је би ло пла ни ра-
но фи нан си ра ње оспо ре ног Про гра ма са тач но опре де ље ном ви си ном по-
треб них сред ста ва но ми нал но ис ка за ним у ди на ри ма.

По ла зе ћи од то га да је у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом пре ста ла 
да ва жи Уред ба ко јом је утвр ђен оспо ре ни Про грам, као и то да је пре стао 
устав ни и за кон ски основ на ко ме је Уред ба би ла за сно ва на, Устав ни суд 
је, са гла сно од ред би чла на 57. став 2. За ко на о Устав ном су ду, об у ста вио 
по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти Уред бе о утвр ђи ва њу Про-
гра ма из град ње, ре кон струк ци је и одр жа ва ња во до при вред них обје ка та 
за 2004. го ди ну, због не до стат ка про це сних прет по став ки.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном 
су ду, од лу че но је као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-227/2004 од 16. апри ла 2009. го ди не





4. ОП ШТИ АК ТИ ДРУ ГИХ РЕ ПУ БЛИЧ КИХ
ОР ГА НА И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА





ОД ЛУ КЕ

Пра вил ник о на чи ну и по ступ ку оства ри ва ња по ре ских осло бо ђе ња
код ПДВ са пра вом и без пра ва на од би так прет ход ног по ре за

(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 124/04, 140/04, 27/05, 54/05 и 68/05)
– члан 3а

Оспо ре не од ред бе Пра вил ни ка, као и Устав Ре пу бли ке Ср би је од 
1990. го ди не у од но су на ко ји је тра же на оце на устав но сти, пре ста ли су 
да ва же у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом, те је Суд због не до стат ка 
про це сних прет по став ки об у ста вио по сту пак за оце њи ва ње устав но сти 
оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка.

Оце њу ју ћи за ко ни тост оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка, Суд је 
утвр дио да су би ле до не те у окви ру за ко ном утвр ђе них овла шће ња ми-
ни стра фи нан си ја да бли же уре ди на чин и по сту пак оства ри ва ња од ре-
ђе них по ре ских осло бо ђе ња.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Од би ја се пред лог за утвр ђи ва ње не за ко ни то сти од ре да ба чла на 3а 
Пра вил ни ка о на чи ну и по ступ ку оства ри ва ња по ре ских осло бо ђе ња код 
ПДВ са пра вом и без пра ва на од би так прет ход ног по ре за („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 124/04, 140/04, 27/05, 54/05 и 68/05).

2. Об у ста вља се по сту пак за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чла-
на 3а Пра вил ни ка из тач ке 1.

3. Од ба цу је се зах тев за оце ну ме ђу соб не са гла сно сти од ре да ба чл. 3. и 
3а Пра вил ни ка из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под нет је пред лог за оце ну устав но сти и за ко ни то сти 

од ре да ба чла на 3а Пра вил ни ка о на чи ну и по ступ ку оства ри ва ња по ре-
ских осло бо ђе ња код ПДВ са пра вом и без пра ва на од би так прет ход ног 
по ре за („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 124/04, 140/04, 27/05, 54/05 и 68/05). У 
пред ло гу се на во ди да оспо ре не од ред бе Пра вил ни ка ни су у са гла сно сти 
са од ред ба ма чл. 57. и 64. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, као и 
са од ред бом чла на 24. став 1. тач ка 2) За ко на о по ре зу на до да ту вред ност 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 84/04, 86/04 и 61/05). Та ко ђе, пред ла гач ис ти че 
да су оспо ре не од ред бе у ко ли зи ји са од ред бом чла на 3. Пра вил ни ка ко ји, 
по ми шље њу пред ла га ча, на је дин ствен на чин уре ђу је по ре ско осло бо ђе-
ње код из во за до ба ра, док оспо ре не од ред бе про пи су ју до дат не и по себ не 
усло ве и до ка зе код из во за – про ме та до ба ра из Ре пу бли ке Ср би је у Ре пу-
бли ку Цр ну Го ру. Пред ла гач сма тра да је оспо ре ним од ред ба ма Пра вил ни-
ка на ру шен прин цип јед на ко сти из во зни ка у оства ри ва њу За ко ном утвр-
ђе ног пра ва на по ре ско осло бо ђе ње, јер су по ре ско осло бо ђе ње и на чин 
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ње го вог оства ри ва ња за све по ре ске об ве зни ке ко ји се на ла зе у од ре ђе ној 
прав ној си ту а ци ји, уре ђе ни чла ном 3. Пра вил ни ка, те се не мо же огра ни-
ча ва ти про пи си ва њем до дат них кри те ри ју ма и усло ва.

У од го во ру до но си о ца оспо ре ног Пра вил ни ка, из ме ђу оста лог, ис-
так ну то је да, пре ма ца рин ским про пи си ма ко ји су уре ђи ва ли от пре ма-
ње до ба ра са те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је у Ре пу бли ку Цр ну Го ру, ко ји су 
би ли на сна зи у вре ме ва же ња Устав не по ве ље Др жав не за јед ни це Ср би ја 
и Цр на Го ра и За ко на о при вре ме ном оба вља њу од ре ђе них по сло ва плат-
ног про ме та на те ри то ри ји Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је („Слу жбе ни 
лист СРС“, број 9/01), а ко ји се, са гла сно од ред би чла на 64. став 1. Устав не 
по ве ље, при ме њи вао као за кон Ср би је и Цр не Го ре, над ле жни ца рин ски 
ор га ни ни су из да ва ли из во зну де кла ра ци ју већ са мо Еви ден ци о ну је дин-
стве ну ца рин ску ис пра ву. По ла зе ћи од то га да об ве зник ПДВ-а ко ји је от-
пре мао до бра на те ри то ри ју Ре пу бли ке Цр не Го ре не би мо гао да оства ри 
по ре ско осло бо ђе ње на осно ву од ред бе чла на 3. Пра вил ни ка (тј. на осно ву 
из во зне де кла ра ци је), ис ти че се да је оспо ре ним од ред ба ма чла на 3а Пра-
вил ни ка упра во из тог раз ло га би ло про пи са но да се пра во на по ре ско 
осло бо ђе ње у слу ча ју от пре ма ња до ба ра у Ре пу бли ку Цр ну Го ру оства ру-
је на осно ву Еви ден ци о не ис пра ве. Та ко ђе, на во ди се да је ова ко ре ше ње 
у Пра вил ни ку би ло кон ци пи ра но у си ту а ци ји ка да је Др жав на за јед ни ца 
Ср би ја и Цр на Го ра има ла је дин стве но тр жи ште ко је је чи ни ла те ри то ри ја 
др жа ва чла ни ца, али на ко ји ма су фак тич ки по сто ја ла два одво је на ца-
рин ска и фи скал на си сте ма. Сто га је, у ци љу очу ва ња бу џет ских при хо да 
Ре пу бли ке Ср би је, би ло нео п ход но на по се бан на чин уре ди ти по сту пак за 
оства ри ва ње по ре ског осло бо ђе ња за про мет до ба ра ко ја се от пре ма ју из 
Ре пу бли ке Ср би је на те ри то ри ју Ре пу бли ке Цр не Го ре.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

У спро ве де ном по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је да је оспо ре-
ним од ред ба ма чла на 3а Пра вил ни ка о на чи ну и по ступ ку оства ри ва ња по-
ре ских осло бо ђе ња код ПДВ, са пра вом и без пра ва на од би так прет ход ног 
по ре за, би ло про пи са но да по ре ско осло бо ђе ње из чла на 24. став 1. тач. 2) 
и 3) За ко на о по ре зу на до да ту вред ност за до бра ко ја се ша љу или от пре-
ма ју у Ре пу бли ку Цр ну Го ру об ве зник ПДВ-а мо же да оства ри под усло вом 
да су до бра от пре мље на на те ри то ри ју Ре пу бли ке Цр не Го ре, а као до ка зи 
слу же: 1) еви ден ци о на је дин стве на ца рин ска ис пра ва из да та у скла ду са ца-
рин ским про пи си ма, 2) из вод из по слов ног ра чу на об ве зни ка ПДВ-а да је за 
от пре мље на до бра из вр шен пре нос нов ча них сред ста ва са по слов ног ра чу на 
при ма о ца до ба ра на по слов ни ра чун об ве зни ка ПДВ-а ис по ру чи о ца до ба-
ра, 3) ко пи ја до ку мен та ко јим се по твр ђу је да је из вр ше но ца ри ње ње до ба-
ра на те ри то ри ји Ре пу бли ке Цр не Го ре у ко јем је ис ка зан ПДВ или утвр ђе но 
по ре ско осло бо ђе ње, из да то од стра не ца рин ског ор га на у скла ду са ца рин-
ским про пи си ма Ре пу бли ке Цр не Го ре и 4) до каз о из вр ше ној про да ји де ви-
за На род ној бан ци Ср би је, од но сно оства ре ној ди нар ској про тив вред но сти 
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од про да је тих де ви за (ст. 1. и 2.). Оста лим оспо ре ним од ред ба ма чла на 3а 
Пра вил ни ка би ло је про пи са но: да ако је у скла ду са ца рин ским про пи си-
ма одо бре но пе ри о дич но де кла ри са ње до ба ра ко ја се от пре ма ју, до из да-
ва ња еви ден ци о не ис пра ве, по ре ско осло бо ђе ње об ве зник ПДВ-а мо же да 
оства ри ако по се ду је ра чу не или от прем ни це ове ре не од стра не над ле жног 
ца рин ског ор га на (став 3.); да ако се от пре ма ње до ба ра вр ши без под но ше-
ња еви ден ци о не ис пра ве, до каз о из вр ше ном от пре ма њу до ба ра пред ста вља 
одо бре ње над ле жног ца рин ског ор га на из да то у скла ду са ца рин ским про-
пи си ма и по твр да над ле жног ца рин ског ор га на о из вр ше ном от пре ма њу до-
ба ра (став 4.); да по твр ду из да је над ле жни ца рин ски ор ган на од го ва ра ју ћем 
обра сцу, а ове ра ва је над ле жни ца рин ски ор ган ко ји за сво је по тре бе за др-
жа ва ко пи ју ове по твр де (ст. 5. до 7.).

Од ред бом чла на 24. став 1. тач ка 2) За ко на о по ре зу на до да ту вред ност 
про пи са но је да се ПДВ не пла ћа на про мет до ба ра ко ја об ве зник или тре-
ће ли це, по ње го вом на ло гу, ша ље или от пре ма у ино стран ство. Од ред бом 
ста ва 5. истог чла на За ко на про пи са но је да на чин и по сту пак оства ри ва ња 
по ре ског осло бо ђе ња из ст. 1. до 3. овог чла на про пи су је ми ни стар. У ре а-
ли за ци ји овог за кон ског овла шће ња, ми ни стар фи нан си ја до нео је на ве де ни 
пра вил ник као под за кон ски (спро вод бе ни) акт ко јим је бли же уре дио на чин 
и по сту пак оства ри ва ња по ре ског осло бо ђе ња из ст. 1. до 3. овог чла на. Овај 
пра вил ник сту пио је на сна гу 27. но вем бра 2004. го ди не, а при ме њи вао се од 
1. ја ну а ра 2005. го ди не. Ка да је у пи та њу тзв. из воз до ба ра у ино стран ство, 
из из ло же ног сле ди да сви об ве зни ци ПДВ-а ко ји су по се до ва ли ва лид не до-
ка зе да су от пре ма ли до бра из ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је (укљу чу ју-
ћи и от пре ма ње до ба ра у Ре пу бли ку Цр ну Го ру) ни су би ли ду жни да за из-
вр ше ни про мет об ра чу на ју и пла те ПДВ, већ су за тај про мет оства ри ва ли 
по ре ско осло бо ђе ње са пра вом на од би так прет ход ног по ре за. По ла зе ћи од 
спе ци фич не си ту а ци је да над ле жни ца рин ски ор га ни за от пре ма ње до ба ра 
са те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је на те ри то ри ју Ре пу бли ке Цр не Го ре, пре ма 
та да шњим ца рин ским про пи си ма, ни су из да ва ли из во зну де кла ра ци ју већ 
еви ден ци о ну је дин стве ну ца рин ску ис пра ву, оспо ре ним од ред ба ма чла на 3а 
Пра вил ни ка бли же је уре ђен на чин и по сту пак оства ри ва ња по ре ског осло-
бо ђе ња за ту си ту а ци ју, ка ко би се омо гу ћи ла при ме на оспо ре не од ред бе За-
ко на на об ве зни ке ПДВ-а ко ји су от пре ма ли до бра у Ре пу бли ку Цр ну Го ру. 
При то ме, по оце ни Су да, бит но је да су се сва ли ца ко ја су от пре ма ла до бра 
са те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је на те ри то ри ју Ре пу бли ке Цр не Го ре на ла зи-
ла у иден тич ном прав ном по ло жа ју у по гле ду пра ва на по ре ско осло бо ђе ње 
(про пи са них усло ва, до ка за и по ступ ка оства ри ва ња по ре ског осло бо ђе ња).

Устав ни суд је утвр дио да су оспо ре не од ред бе чла на 3а Пра вил ни ка 
пре ста ле да ва же у це ли ни 8. ју ла 2006. го ди не, на осно ву од ред бе чла на 
3. Пра вил ни ка о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о на чи ну и по ступ-
ку оства ри ва ња по ре ских осло бо ђе ња код ПДВ са пра вом и без пра ва на 
од би так прет ход ног по ре за („Слу жбе ни гла сник РС“, број 58/06). По ред 
ово га, пре стао је да ва жи и Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, у од-
но су на ко ји је тра же на оце на устав но сти, као и Устав на по ве ља Др жав не 
за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра.
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С об зи ром на чи ње ни цу да су оспо ре не од ред бе чла на 3а Пра вил ни ка о 
на чи ну и по ступ ку оства ри ва ња по ре ских осло бо ђе ња код ПДВ-а са пра вом 
и без пра ва на од би так прет ход ног по ре за, као и Устав Ре пу бли ке Ср би је од 
1990. го ди не у од но су на ко ји је тра же на оце на устав но сти, пре ста ли да ва же у 
то ку по ступ ка пред овим Су дом, то су пре ста ле про це сне прет по став ке за оце-
њи ва ње устав но сти оспо ре них од ре да ба чла на 3а Пра вил ни ка, те је Суд у том 
де лу об у ста вио по сту пак, са гла сно чла ну 57. тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду.

У по гле ду оце не за ко ни то сти оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка, пре ма 
оце ни Су да, на ве де не од ред бе Пра вил ни ка би ле су до не те у окви ру овла-
шће ња ми ни стра фи нан си ја да бли же уре ди на чин и по сту пак оства ри ва ња 
по ре ских осло бо ђе ња из чла на 24. став 1. тач. 2) и 3) За ко на о по ре зу на до-
да ту вред ност. На и ме, на осно ву овла шће ња из од ред бе чла на 24. овог за-
ко на, ми ни стар фи нан си ја је до нео пред мет ни под за кон ски акт с ци љем да 
омо гу ћи при ме ну од го ва ра ју ћих за кон ских ре ше ња за слу чај от пре ма ња до-
ба ра ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, укљу чу ју ћи и Ре пу бли ку Цр ну Го ру, 
у усло ви ма по сто ја ња два раз ли чи та (фи скал на и ца рин ска) си сте ма, а ра ди 
очу ва ња за шти те при хо да бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. Из на ве де ног раз ло га, 
оспо ре ним од ред ба ма Пра вил ни ка је, у скла ду са спе ци фич но шћу овог слу-
ча ја, про пи са на и од го ва ра ју ћа про це ду ра, од но сно до ка зи за оства ри ва ње 
пра ва на по ре ско осло бо ђе ње за об ве зни ке ПДВ-а ко ји от пре ма ју до бра у 
Ре пу бли ку Цр ну Го ру. На тај на чин се, по оце ни Су да, ни су ме ња ла за кон-
ска ре ше ња у овој обла сти, већ се њи хо вом раз ра дом и кон кре ти за ци јом, у 
окви ру за кон ских овла шће ња, омо гу ћа ва ла њи хо ва при ме на у прак си.

На осно ву из ло же ног, Суд је оце нио да на во ди пред ла га ча ко ји се од-
но се на оце ну за ко ни то сти оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка ни су осно ва-
ни, те је у том де лу под не ти пред лог од био као нео сно ван.

У сми слу од ре да ба чла на 167. Уста ва, Устав ни суд ни је над ле жан за 
оце ну ме ђу соб не са гла сно сти од ре да ба истог прав ног ак та, као што је то, 
у кон крет ном слу ча ју, оце на ме ђу соб не са гла сно сти од ре да ба чл. 3. и 3а 
на ве де ног Пра вил ни ка, па је зах тев у том де лу од ба цио, са гла сно од ред би 
чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду.

На осно ву из не тог и од ре да ба чла на 45. тач ка 14) и чла на 46. тач ка 
7) За ко на о Устав ном су ду, као и чла на 82. став 1. тач ка 1. и чла на 84. По-
слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/07 и 27/07), 
Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-343/2005 од 29. ја ну а ра 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 17/09)

Пра вил ник о утвр ђи ва њу пре но са це ло куп не или де ла имо ви не, 
са или без на кна де, или као улог, ко ји се не сма тра про ме том до ба ра 

и услу га у сми слу За ко на о по ре зу на до да ту вред ност
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 67/05)

– члан 2.
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Оспо ре ном од ред бом Пра вил ни ка, на осно ву и у окви ру за ко ном 
утвр ђе ног овла шће ња ми ни стра фи нан си ја, бли же су уре ђе ни слу ча је-
ви у ко ји ма се пре нос це ло куп не имо ви не не сма тра про ме том до ба ра и 
услу га, у сми слу чла на 6. став 1. тач ка 1) За ко на о по ре зу на до да ту вред-
ност, при че му ни је од сту пље но од за кон ских ре ше ња ко ји ма су про пи-
са ни оп шти усло ви под ко ји ма се пре нос имо ви не не сма тра про ме том 
до ба ра и услу га у сми слу За ко на, ни ти је ис кљу че на при ме на За ко ном 
про пи са них оп штих усло ва.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Од би ја се пред лог за утвр ђи ва ње не за ко ни то сти од ред бе чла на 2. Пра-
вил ни ка о утвр ђи ва њу пре но са це ло куп не или де ла имо ви не, са или без 
на кна де, или као улог, ко ји се не сма тра про ме том до ба ра и услу га у сми слу 
За ко на о по ре зу на до да ту вред ност („Слу жбе ни гла сник РС“, број 67/05).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду је 5. де цем бра 2005. го ди не под нет пред лог за утвр-

ђи ва ње не за ко ни то сти од ред бе чла на 2. Пра вил ни ка на ве де ног у из ре-
ци. У пред ло гу се на во ди да оспо ре на од ред ба Пра вил ни ка ни је са гла сна 
са од ред бом чла на 6. став 1. тач ка 1) За ко на о по ре зу на до да ту вред ност 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 84/04, 86/04 и 61/05), јер је фор му ли са на та ко 
да се пре нос це ло куп не имо ви не по ре ског об ве зни ка у свим слу ча је ви ма 
не сма тра про ме том до ба ра и услу га ко ји не под ле же пла ћа њу ПДВ-а, чи-
ме је, по ми шље њу пред ла га ча, про ме ње на са др жи на и сми сао на ве де не 
за кон ске од ред бе. На и ме, пред ла гач сма тра да је чла ном 2. Пра вил ни ка 
про ши ре но зна че ње и деј ство на ве де не за кон ске од ред бе, јер се оспо ре на 
од ред ба Пра вил ни ка од но си на све слу ча је ве про ме та до ба ра, иако За кон 
де фи ни ше да се про мет до ба ра ко ји не под ле же пла ћа њу ПДВ-а од но си са-
мо на слу ча је ве ка да су бјек ти про ду же да оба вља ју исту де лат ност. Из тог 
раз ло га, пред ла гач на во ди да је оспо ре ном од ред бом Пра вил ни ка из ме-
ње на од ред ба чла на 6. став 1. тач ка 1) За ко на о по ре зу на до да ту вред ност, 
ко ји пред ста вља акт ви ше прав не сна ге у од но су на на ве де ни Пра вил ник.

У од го во ру до но си о ца Пра вил ни ка ис так ну то је, из ме ђу оста лог, да на-
во ди пред ла га ча ни су осно ва ни, јер је по гре шно ин тер пре ти ра на оспо ре на 
од ред ба Пра вил ни ка, бу ду ћи да је пред ла гач имао у ви ду са мо увод ну ре-
че ни цу, а не текст оспо ре ног чла на 2. Пра вил ни ка у це ли ни. До но си лац ак-
та, та ко ђе, у од го во ру на во ди да су оспо ре ном од ред бом Пра вил ни ка са мо 
пре ци зи ра ни слу ча је ви у ко ји ма се пре нос це ло куп не имо ви не не сма тра 
про ме том до ба ра и услу га у сми слу За ко на. Ука зу је на то да је оспо ре ном 
од ред бом Пра вил ни ка, из ри чи тим по зи ва њем на од ред бу чла на 6. став 1. 
тач ка 1) За ко на о по ре зу на до да ту вред ност, на ја сан и не дво сми слен на чин 
уре ђе но да се про пи са ни слу ча је ви у ко ји ма про мет до ба ра и услу га не под-
ле же пла ћа њу по ре за на до да ту вред ност од но се са мо на си ту а ци је а ка да 
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су ис пу ње ни и оп шти усло ви за по ре ско осло бо ђе ње пред ви ђе ни За ко ном, 
а то су: да је сти ца лац по ре ски об ве зник или да је тим пре но сом по стао по-
ре ски об ве зник и да је сти ца лац про ду жио да оба вља исту де лат ност ко-
ју је оба вљао пре но си лац. Сто га да ва лац од го во ра сма тра да се оспо ре ном 
од ред бом Пра вил ни ка ни на ко ји на чин „не по ни шта ва“ при ме на оп штих 
усло ва про пи са них За ко ном под ко ји ма се пре нос це ло куп не или де ла имо-
ви не, са или без на кна де, или као улог, не сма тра про ме том до ба ра и услу га.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

Оспо ре ном од ред бом чла на 2. Пра вил ни ка о утвр ђи ва њу пре но са це-
ло куп не или де ла имо ви не, са или без на кна де, или као улог, ко ји се не 
сма тра про ме том до ба ра и услу га у сми слу За ко на о по ре зу на до да ту 
вред ност („Слу жбе ни гла сник РС“, број 67/05), про пи са но је да се про-
ме том до ба ра и услу га ко ји, у сми слу чла на 6. став 1. тач ка 1) За ко на не 
под ле же ПДВ сма тра пре нос це ло куп не имо ви не: 1) код ста ту сне про ме-
не при вред ног дру штва и про ме не прав не фор ме при вред ног дру штва, у 
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју при вред на дру штва, и 2) у по ступ ку 
ре дов ног про ме та, ли кви да ци је и сте ча ја.

Од ред бом чла на 6. став 1. тач ка 1) За ко на о по ре зу на до да ту вред-
ност про пи са но је да се про ме том до ба ра и услу га, у сми слу овог за ко на, 
не сма тра пре нос це ло куп не или де ла имо ви не, са или без на кна де, или 
као улог, ако је сти ца лац по ре ски об ве зник или тим пре но сом по ста не по-
ре ски об ве зник и ако про ду жи да оба вља исту де лат ност.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да је на ве де ни Пра-
вил ник до нео ми ни стар фи нан си ја, на осно ву од ред бе чла на 6. став 3. За-
ко на о по ре зу на до да ту вред ност, ко јом је утвр ђе но овла шће ње ми ни стра 
да бли же уре ђу је, по ред оста лог, и то шта се сма тра пре но сом це ло куп не 
или де ла имо ви не, са или без на кна де, или као улог из ста ва 1. тач ка 1) чла-
на 6. За ко на о по ре зу на до да ту вред ност. Суд је оце нио да су оспо ре ном 
од ред бом Пра вил ни ка, у окви ру и на осно ву за кон ског овла шће ња, бли-
же уре ђе ни, од но сно пре ци зи ра ни слу ча је ви у ко ји ма се пре нос це ло куп не 
имо ви не не сма тра про ме том до ба ра и услу га, у сми слу чла на 6. став 1. тач-
ка 1) За ко на о по ре зу на до да ту вред ност, при че му ни су ме ња на за кон ска 
ре ше ња ко ји ма су про пи са ни оп шти усло ви под ко ји ма се пре нос имо ви не 
не сма тра про ме том до ба ра и услу га у сми слу За ко на ни ти је ис кљу че на 
при ме на За ко ном про пи са них оп штих усло ва. На и ме, Устав ни суд је утвр-
дио да су осно ва ни на во ди до но си о ца оспо ре ног ак та да из увод не ре че ни-
це оспо ре не од ред бе чла на 2. Пра вил ни ка не дво сми сле но про из ла зи да је 
од ред ба ма тач. 1) и 2) овог чла на са мо бли же уре ђе но шта се сма тра пре-
но сом це ло куп не имо ви не, под усло вом да су прет ход но ис пу ње ни усло ви 
про пи са ни чла ном 6. став 1. тач ка 1) За ко на о по ре зу на до да ту вред ност.

Из на ве де них раз ло га, Суд сма тра да се оспо ре ном од ред бом Пра вил-
ни ка не ме ња ју за кон ска ре ше ња у овој обла сти већ се у окви ру са др жи не 
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и оби ма утвр ђе них за кон ских овла шће ња над ле жног ми ни стра ова ре ше-
ња раз ра ђу ју и кон кре ти зу ју да би се омо гу ћи ла њи хо ва аде кват на при ме-
на у прак си. Сто га је Суд од био под не ти пред лог, јер је оце нио да на во ди 
пред ла га ча ко ји ма се оспо ра ва за ко ни тост од ред бе чла на 2. Пра вил ни ка 
ни су осно ва ни.

На осно ву из не тог и од ред бе чла на 45. тач ка 14) За ко на о Устав ном 
су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), Устав ни суд је од лу чио као 
у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-411/2005 од 5. мар та 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 23/09)

Пра вил ник о ме ри ли ма за утвр ђи ва ње це не услу га у основ ној шко ли
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 42/93)

– члан 11. став 1.

Управ не, нор ма тив но-прав не и дру ге прав не по сло ве у шко ли оба-
вља се кре тар шко ле, као ли це ко је ис пу ња ва за ко ном про пи са не усло ве.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да од ред ба чла на 11. став 1. Пра вил ни ка о ме ри ли ма за 
утвр ђи ва ње це не услу га у основ ној шко ли („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
42/93) ни је у са гла сно сти са за ко ном.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну за ко ни то сти од ред бе 

чла на 11. став 1. Пра вил ни ка на ве де ног у из ре ци. У ини ци ја ти ви се ис ти-
че да се оспо ре ним Пра вил ни ком ре гу ли шу ме ри ла за утвр ђи ва ње це не 
услу га за ви сно од бро ја оде ље ња у шко ли. На во ди се да је оспо ре ном од-
ред бом чла на 11. став 1. Пра вил ни ка про пи са но да шко ла са 24, од но сно 
32 оде ље ња има се кре та ра шко ле, те се из но си ми шље ње да је на ве де на 
од ред ба у су прот но сти са За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас-
пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 
101/05), ко јим је уре ђен по ло жај се кре та ра шко ле – уста но ве на тај на чин 
да се кре та ра мо ра има ти сва ка шко ла – уста но ва, без об зи ра на број оде-
ље ња. Ини ци ја тор ука зу је на то да је од ред бом чла на 153. За ко на о осно-
ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но да се под за кон ски ак ти 
до не ти до сту па ња на сна гу овог за ко на при ме њу ју са мо ако ни су у су-
прот но сти са овим за ко ном, до до но ше ња про пи са на осно ву овог за ко на.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку по во дом под не те ини ци ја ти ве 
за оце ну за ко ни то сти оспо ре ног оп штег ак та оце нио да се осно ва но мо-
же по ста ви ти пи та ње са гла сно сти од ред бе чла на 11. став 1. Пра вил ни ка о 
ме ри ли ма за утвр ђи ва ње це не услу га у основ ној шко ли са од ред бом чла на 
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67. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, те је, са гла сно од-
ред би чла на 53. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), до нео Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка за оце ну за ко ни то сти 
на ве де не од ред бе Пра вил ни ка.

На осно ву од ре да ба чл. 33. и 34. За ко на о Устав ном су ду, Суд је 18. фе-
бру а ра 2009. го ди не до ста вио на ве де но Ре ше ње Ми ни стар ству про све те, као 
до но си о цу оспо ре ног Пра вил ни ка, ра ди да ва ња од го во ра. Ми ни стар ство у 
оста вље ном ро ку ни је до ста ви ло од го вор, па је Суд, на осно ву од ред бе чла на 
34. став 3. За ко на о Устав ном су ду, на ста вио по сту пак у овој прав ној ства ри.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је сле де ће:
Пра вил ник о ме ри ли ма за утвр ђи ва ње це не услу га у основ ној шко-

ли („Слу жбе ни гла сник РС“, број 42/93) до нео је ми ни стар про све те, на 
осно ву од ред бе чла на 139. став 1. За ко на о основ ној шко ли („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 50/92). Оспо ре ни оп шти акт је на сна зи.

Од ред бом чла на 11. став 1. Пра вил ни ка про пи са но је да шко ла са 24, 
од но сно 32 оде ље ња има се кре та ра шко ле.

За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05) уре ђу ју се, по ред 
оста лог, осни ва ње, ор га ни за ци ја, фи нан си ра ње и над зор над ра дом уста-
но ва обра зо ва ња и вас пи та ња (члан 1.), при че му се под пој мом уста но ва 
под ра зу ме ва ју и основ не и сред ње шко ле. У де лу ко ји се од но си на ор га не 
и ор га ни за ци ју уста но ве, За кон од ред ба ма чла на 67. уре ђу је прав ни по ло-
жај се кре та ра уста но ве та ко што пред ви ђа да управ не, нор ма тив но-прав-
не и дру ге прав не по сло ве у уста но ви оба вља се кре тар (став 1.); про пи-
су је усло ве за оба вља ње по сло ва се кре та ра (став 2.); про пи су је по ло жен 
струч ни ис пит за се кре та ра као по се бан услов за оба вља ње ових по сло ва 
(став 3.) и уре ђу је дру га пи та ња ве за на за овај по се бан услов (ст. 4. до 7.). 
Од ред бом чла на 153. За ко на, ко јом се уре ђу је пре ла зни ре жим на кон сту-
па ња на сна гу овог за ко на, про пи са но је да се под за кон ски ак ти до не ти до 
сту па ња на сна гу овог за ко на, при ме њу ју ако ни су у су прот но сти са овим 
за ко ном, до до но ше ња про пи са на осно ву овог за ко на.

Од ред ба ма чла на 67, као ни дру гим од ред ба ма За ко на о осно ва ма си-
сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња ни су про пи са ни би ло ка кви кри те ри ју ми 
(број оде ље ња или др.) у за ви сно сти од ко јих шко ла има или не ма се кре-
та ра, ни ти је За ко ном да то овла шће ње за њи хо во про пи си ва ње под за кон-
ским ак том. Ка ко у сва кој шко ли и дру гој вас пит но-обра зов ној уста но ви 
по сто је управ ни, нор ма тив но-прав ни и дру ги прав ни по сло ви, по оце ни 
Су да, из на ве де них за кон ских од ре да ба про из ла зи да ову вр сту по сло ва 
у сва кој уста но ви оба вља се кре тар ко ји је ли це ко је ис пу ња ва про пи са не 
усло ве. При ли ком од ре ђи ва ња ме ри ла за утвр ђи ва ње це на услу га у уста-
но ви, број оде ље ња и дру га ме ри ла ко ја од ра жа ва ју ве ли чи ну уста но ве 
мо гу усло ви ти са мо на чин на ко ји се ор га ни зу је оба вља ње по сло ва се кре-
та ра, с об зи ром на то да од ве ли чи не уста но ве објек тив но за ви си обим 
ових по сло ва, а да је обим по сло ва основ за утвр ђи ва ње це не услу га.
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По што из оспо ре не од ред бе чла на 11. став 1. Пра вил ни ка про из ла зи 
да основ на шко ла ко ја има ма ње од 24 оде ље ња уоп ште не ма се кре та ра, то 
је Устав ни суд утвр дио да на ве де на од ред ба ни је у са гла сно сти са од ред-
бом чла на 67. став 1. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња.

Има ју ћи у ви ду из не то, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 45. тач-
ка 4) За ко на о Устав ном су ду, од лу чио као у из ре ци.

На осно ву од ред бе чла на 168. став 3. Уста ва, од ред ба чла на 11. став 1. 
Пра вил ни ка на ве де ног у из ре ци пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња ове 
од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-8/2007 од 2. апри ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 37/09)

Од лу ка о спро во ђе њу од ре да ба За ко на о оси гу ра њу ко је се од но се
на из да ва ње до зво ла и са гла сно сти На род не бан ке Ср би је

(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 42/05 и 106/06)
– тач ка 11. под тач ка 1)

Оспо ре ном Од лу ком гу вер не ра На род не бан ке Ср би је, као ор га на 
На род не бан ке над ле жног за до но ше ње ове вр сте про пи са из де ло кру га 
На род не бан ке, пи та ње усло ва ко ји се од но си на сте пен струч не спре-
ме и обра зов ни про фил кан ди да та за чла но ве ор га на упра ве и над зо ра 
дру штва за оси гу ра ње уре ђе но је са гла сно Уста ву и за ко ну.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Од би ја се пред лог и не при хва та се ини ци ја ти ва за утвр ђи ва ње не у-
став но сти и не за ко ни то сти од ред бе тач ке 11. под тач ка 1) Од лу ке о спро-
во ђе њу од ре да ба За ко на о оси гу ра њу ко је се од но се на из да ва ње до зво ла 
и са гла сно сти На род не бан ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 42/05 
и 106/06), у де лу ко ји гла си: „за услов из од ред бе под 1 те тач ке – ове ре-
на ко пи ја, од но сно пре пис ди пло ме ви со ке школ ске спре ме еко ном ског, 
прав ног, ор га ни за ци о ног, тех нич ког или дру гог од го ва ра ју ћег сме ра“.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не ти су 2005. го ди не пред лог и ини ци ја ти ва за оце-

ну устав но сти и за ко ни то сти од ред бе тач ке 4. под тач ка 1) Од лу ке о бли-
жим усло ви ма ко је тре ба да ис пу не ли ца из чла на 39. За ко на о оси гу ра њу 
и на чи ну до ка зи ва ња ис пу ње но сти тих усло ва, као и о по треб ној ор га ни-
за ци о ној, ка дров ској и тех нич кој оспо со бље но сти ак ци о нар ског дру штва 
за оси гу ра ње („Слу жбе ни гла сник РС“, број 86/04), у де лу ко ји гла си: „за 
услов из од ред бе под 1 те тач ке – ове ре на ко пи ја, од но сно пре пис ди пло ме 
ви со ке школ ске спре ме еко ном ског, прав ног, ор га ни за ци о ног, тех нич ког 
или дру гог сме ра“.



362 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

Под не сци ма од 29. апри ла 2009. го ди не пред ла гач и ини ци ја тор су 
се обра ти ли Устав ном су ду на во де ћи да је у ме ђу вре ме ну пре ста ла да ва-
жи оспо ре на Од лу ка, до но ше њем Од лу ке о спро во ђе њу од ре да ба За ко на 
о оси гу ра њу ко је се од но се на из да ва ње до зво ла и са гла сно сти На род не 
бан ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 42/05 и 106/06). С об зи ром на 
то да Од лу ка чи јим је сту па њем на сна гу пре ста ла да ва жи пр во бит но 
оспо ре на Од лу ка, у тач ки 11. под тач ка 1) са др жи од ред бу иден тич не са-
др жи не, пред ла гач и ини ци ја тор су пре ци зи ра ли сво је зах те ве и тра жи ли 
да Устав ни суд из вр ши оце ну устав но сти и за ко ни то сти ва же ће Од лу ке у 
од но су на Устав Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не и За кон о при вред ним 
дру штви ма. У пред ло гу и ини ци ја ти ви се на во ди да оспо ре на Од лу ка, у 
на ве де ном де лу, ни је у са гла сно сти са од ред бом чла на 97. тач ка 6. Уста-
ва, ко јом је пред ви ђе но да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је си стем 
оба вља ња по је ди них при вред них и дру гих де лат но сти, као ни са од ред-
бом чла на 309. став 1. тач ка 1. За ко на о при вред ним дру штви ма, ко јом је 
про пи са но да се чла но ви управ ног од бо ра ак ци о нар ског дру штва би ра ју 
од стра не ак ци о на ра на сва кој го ди шњој скуп шти ни. Пред ла гач и ини-
ци ја тор сма тра ју да се оспо ре ном од ред бом Од лу ке, про тив но на ве де ним 
од ред ба ма Уста ва и За ко на, про пи су је услов ко ји се од но си на сте пен и 
вр сту школ ске спре ме чла на управ ног и над зор ног од бо ра оси гу ра ва ју ћег 
дру штва, ко јим се су жа ва круг ли ца ко ја мо гу би ти чла но ви тих од бо ра.

У од го во ру На род не бан ке Ср би је на на во де пред ло га и ини ци ја ти ве 
ис ти че се да је од ред бом чла на 39. став 4. За ко на о оси гу ра њу да то из ри-
чи то овла шће ње На род ној бан ци Ср би је да бли же про пи ше усло ве и на-
чин до ка зи ва ња ис пу ње но сти усло ва ко је тре ба да ис пу не ли ца на ве де на 
у од ред ба ма чла на 39. став 2. тач. 8. до 11. За ко на, као и по треб ну ор га ни-
за ци о ну, ка дров ску и тех нич ку оспо со бље ност ак ци о нар ског дру штва за 
оси гу ра ње. На осно ву тог овла шће ња, гу вер нер На род не бан ке Ср би је до-
нео је оспо ре ну Од лу ку. У од го во ру се на во ди да је при ли ком бли жег уре-
ђи ва ња усло ва ко ји се од но си на ка дров ску оспо со бље ност ли ца ко ја су 
пред ло же на за чла но ве упра ве и над зор ног од бо ра дру штва за оси гу ра ње, 
На род на бан ка има ла у ви ду сло же ност и спе ци фич ност де лат но сти оси-
гу ра ња и по тре бу да те по сло ве оба вља ју ли ца ко ја су за то оспо со бље на. 
Оспо ре ном од ред бом Од лу ке се, по ми шље њу На род не бан ке Ср би је, „не 
ис кљу чу је, ни ти угро жа ва пра во вла сни ка дру штва за оси гу ра ње и за по-
сле них у том дру штву да са ми иза бе ру ли ца ко ји ма ће по ве ри ти упра вља-
ње дру штвом, али из кру га ли ца ко ја за то ис пу ња ва ју про пи са не усло ве“. 
У ве зи са на во ди ма пред ло га и ини ци ја ти ве ко ји се од но се на не са гла-
сност оспо ре не Од лу ке са за ко ном ко јим се уре ђу је по ло жај при вред них 
дру шта ва, у од го во ру се на во ди да у по ступ ку оце не устав но сти и за ко ни-
то сти оспо ре не Од лу ке не ма ме ста при ме ни тог за ко на, јер су пи та ња на 
ко ја се од но си Од лу ка из ри чи то уре ђе на За ко ном о оси гу ра њу.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је да је до но ше њем Од лу-
ке о спро во ђе њу од ре да ба За ко на о оси гу ра њу ко је се од но се на из да ва-
ње до зво ла и са гла сно сти На род не бан ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, 
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бр. 42/05 и 106/06) пре ста ла да ва жи Од лу ка о бли жим усло ви ма ко је тре-
ба да ис пу не ли ца из чла на 39. За ко на о оси гу ра њу и на чи ну до ка зи ва ња 
ис пу ње но сти тих усло ва, као и о по треб ној ор га ни за ци о ној, ка дров ској 
и тех нич кој оспо со бље но сти ак ци о нар ског дру штва за оси гу ра ње („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 86/04).

Од лу ком о спро во ђе њу од ре да ба За ко на о оси гу ра њу ко је се од но се 
на из да ва ње до зво ла и са гла сно сти На род не бан ке Ср би је про пи са ни су 
бли жи усло ви спро во ђе ња За ко на о оси гу ра њу на осно ву ко јих На род на 
бан ка Ср би је из да је до зво ле и са гла сно сти (тач ка 1). Оспо ре ном од ред-
бом тач ке 11. под тач ка 1) Од лу ке пред ви ђе но је да се за фи зич ко ли це ко је 
је пред ло же но за чла на упра ве (за чла на управ ног од бо ра и за ди рек то ра) 
или за чла на над зор ног од бо ра, као до каз да ис пу ња ва усло ве из чла на 39. 
став 2. тач ка 10. За ко на, за услов из од ред бе под 1 те тач ке – под но си ове-
ре на ко пи ја, од но сно пре пис ди пло ме ви со ке школ ске спре ме еко ном ског, 
прав ног, ор га ни за ци о ног, тех нич ког или дру гог од го ва ра ју ћег сме ра.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но да Ре пу бли ка Ср би ја, по ред оста-
лог, уре ђу је и обез бе ђу је прав ни по ло жај при вред них су бје ка та и си стем 
оба вља ња по је ди них при вред них и дру гих де лат но сти (члан 97. тач ка 6)).

За ко ном о На род ној бан ци Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/03, 
55/04 и 85/05) про пи са но је: да На род на бан ка Ср би је, по ред оста лог, из-
да је и од у зи ма до зво ле, од но сно овла шће ња за оба вља ње де лат но сти оси-
гу ра ња (члан 4. тач ка 6а)); да је гу вер нер На род не бан ке Ср би је ор ган Бан-
ке (члан 12. тач ка 2)), по ред оста лог, над ле жан и од го во ран за до но ше ње 
ака та из над ле жно сти На род не бан ке Ср би је ко ји за ко ном ни су ста вље ни 
у над ле жност Мо не тар ног од бо ра или Са ве та (члан 17. тач ка 4)).

Од ред ба ма чла на 39. За ко на о оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 55/04, 70/04, 61/05, 85/05 и 101/07) про пи са но је да се уз зах тев за из-
да ва ње до зво ле за оба вља ње по сло ва оси гу ра ња и по сло ва ре о си гу ра ња, 
за фи зич ка ли ца ко ја су пред ло же на за чла но ве упра ве (чла но ви управ ног 
и над зор ног од бо ра и ди рек тор) и над зор ног од бо ра, из ме ђу оста лог, под но-
си и до каз о ис пу ње но сти усло ва у по гле ду школ ске спре ме, ква ли фи ка ци је 
и про фе си о нал ног ис ку ства (став 2. тач ка 10)) под тач ка (1), као и да На род-
на бан ка Ср би је бли же про пи су је усло ве и на чин до ка зи ва ња ис пу ње но сти 
усло ва из ста ва 2. овог чла на, као и по треб ну ор га ни за ци о ну, ка дров ску и 
тех нич ку оспо со бље ност ак ци о нар ског дру штва за оси гу ра ње (став 4.).

Из на ве де них од ре да ба Уста ва и за ко на про из ла зи да је На род на бан-
ка Ср би је овла шће на да бли же про пи су је усло ве и на чин до ка зи ва ња ис-
пу ње но сти усло ва ко ји се од но се на ка дров ску и про фе си о нал ну оспо со-
бље ност ли ца ко ја су пред ло же на за чла но ве упра ве и над зор ног од бо ра 
оси гу ра ва ју ћег дру штва. По оце ни Устав ног су да, оспо ре ном Од лу ком 
гу вер не ра На род не бан ке Ср би је, као ор га на На род не бан ке над ле жног 
за до но ше ње ове вр сте про пи са из де ло кру га по сло ва На род не бан ке, са-
гла сно Уста ву и за ко ну, уре ђе но је пи та ње усло ва ко ји се од но си на сте-
пен струч не спре ме и обра зов ни про фил кан ди да та за чла но ве ор га на 
упра ве и над зо ра дру штва за оси гу ра ње. Раз ма тра ју ћи на во де пред ла га ча 
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и ини ци ја то ра да је оспо ре на Од лу ка не са гла сна од ред би чла на 97. тач ка 
6. Уста ва, ко јом је утвр ђе но да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је си-
стем оба вља ња по је ди них при вред них и дру гих де лат но сти, Устав ни суд 
је утвр дио да из на ве де не устав не од ред бе сле ди да се уре ђи ва ње де лат но-
сти оси гу ра ња, као об ли ка де лат но сти ко ја се оба вља у окви ру при вред-
ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је, са гла сно Уста ву, уре ђу је за ко ном. Има ју ћи 
у ви ду да је оспо ре на Од лу ка до не та на осно ву За ко на о оси гу ра њу и у 
гра ни ца ма овла шће ња да тих тим за ко ном, Устав ни суд је оце нио да су на-
во ди пред ло га и ини ци ја ти ве нео сно ва ни.

У од но су на на во де ко ји се од но се на не са гла сност оспо ре не Од лу ке 
са од ред ба ма За ко на о при вре дим дру штви ма, Устав ни суд је имао у ви-
ду да је За ко ном о оси гу ра њу про пи са но да се на дру штво за оси гу ра ње 
при ме њу је за кон ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај пред у зе ћа, ако овим за-
ко ном по је ди на пи та ња ни су друк чи је уре ђе на (члан 20. став 1.). Пи та ње 
усло ва ко ји се од но се на про фе си о нал ну и ка дров ску оспо со бље ност ли-
ца, ко ја су пред ло же на за чла но ве упра ве и над зо ра у оси гу ра ва ју ћем дру-
штву, за ко но да вац је уре дио та ко што је За ко ном о оси гу ра њу, као по себ-
ним за ко ном ко јим је уре ђе но оба вља ње ове вр сте де лат но сти, овла стио 
На род ну бан ку Ср би је да бли же про пи ше на ве де не усло ве (члан 39. став 
4.). Устав ни суд је сто га оце нио да ни су осно ва ни на во ди да се оспо ре ним 
де лом Од лу ке, про тив но од ред ба ма За ко на о при вред ним дру штви ма, су-
жа ва круг ли ца ко ја мо гу би ти чла но ви управ ног и над зор ног од бо ра, јер 
се од ред бе тог за ко на не при ме њу ју на уре ђи ва ње пи та ње усло ва за члан-
ство у ор га ни ма упра ве и над зо ра оси гу ра ва ју ћег дру штва, већ се та пи та-
ња уре ђу ју на на чин пред ви ђен За ко ном о оси гу ра њу.

На осно ву од ре да ба чла на 45. тач ка 14) и чла на 46. тач ка 5) За ко на 
о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), као и чла на 84. 
По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 
27/08), Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-41/2005 од 2. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 65/09)

Ре ше ња

Пра вил ник о си сте ма ти за ци ји рад них ме ста 
и ко е фи ци јен ти ма за вред но ва ње

рад них ме ста у На род ној бан ци Ср би је Г. бр. 675 од 8. мар та 2005. го ди не,
са из ме на ма и до пу на ма Г. бр. 3596 од 21. ју ла 2005. го ди не, Г. бр. 4359

од 11. ав гу ста 2005. го ди не и Г. бр. 4976 од 24. ав гу ста 2005.

На род на бан ка је би ла у оба ве зи да по сло ве из свог де ло кру га поч-
не да оба вља да ном сту па ња на сна гу за ко на ко ји ма су јој ти по сло ви 
ста вље ни у над ле жност, сто га нео д ло жно при ла го ђа ва ње уну тра шње 
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ор га ни за ци је и си сте ма ти за ци је рад них ме ста, ко је је у кон крет ном слу-
ча ју из вр ше но пре сту па ња на сна гу Ста ту та Бан ке, не чи ни оспо ре не 
пра вил ни ке не у став ним и не за ко ни тим.

Ка ко оспо ре ни пра вил ни ци не пред ста вља ју оп ште ак те ко је гу вер нер 
до но си у оба вља њу по сло ва из над ле жно сти На род не бан ке Ср би је, ни ти 
се њи ма уре ђу ју пра ва и оба ве зе гра ђа на и ор га ни за ци ја, то ни је оба ве зно 
њи хо во об ја вљи ва ње у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Устав ни суд у до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти Пра вил ни ка о си сте ма ти за ци ји рад них 
ме ста и ко е фи ци јен ти ма за вред но ва ње рад них ме ста у На род ној бан ци 
Ср би је Г. бр. 675 од 8. мар та 2005. го ди не, Пра вил ни ка о из ме на ма и до пу-
на ма Пра вил ни ка о си сте ма ти за ци ји рад них ме ста и ко е фи ци јен ти ма за 
вред но ва ње рад них ме ста у На род ној бан ци Ср би је Г. бр. 3596 од 21. ју ла 
2005. го ди не, Пра вил ни ка о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о си сте ма-
ти за ци ји рад них ме ста и ко е фи ци јен ти ма за вред но ва ње рад них ме ста у 
На род ној бан ци Ср би је Г. бр. 4359 од 11. ав гу ста 2005. го ди не и Пра вил ни-
ка о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о си сте ма ти за ци ји рад них ме ста и 
ко е фи ци јен ти ма за вред но ва ње рад них ме ста у На род ној бан ци Ср би је Г. 
бр. 4976 од 24. ав гу ста 2005. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не те су ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр-

ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти пра вил ни ка на ве де них у из ре ци. 
Под но си о ци ини ци ја ти ве на во де: да је За ко ном о На род ној бан ци од 2003. 
го ди не од ре ђе но да ће На род на бан ка Ср би је до не ти ста тут и дру ге оп ште 
ак те у ро ку од три ме се ца од да на сту па ња на сна гу овог за ко на; да ста тут 
На род не бан ке ни је до нет у за кон ском ро ку; да је, упр кос тој чи ње ни ци, гу-
вер нер На род не бан ке до нео оспо ре не пра вил ни ке о си сте ма ти за ци ји рад-
них ме ста и ко е фи ци јен ти ма за вред но ва ње рад них ме ста у На род ној бан-
ци Ср би је, што је не са гла сно од ред би чла на 93. За ко на, ко јом је про пи са на 
оба ве за гу вер не ра да акт о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у 
На род ној бан ци до не се нај ка сни је ме сец да на од до но ше ња ста ту та. Та ко ђе 
се на во ди да су пра вил ни ци об ја вље ни на огла сној та бли На род не бан ке, 
што је су прот но од ред би чла на 21. став 2. За ко на о На род ној бан ци, ко ја 
про пи су је да се про пи си и оп шти ак ти ко је до но си гу вер нер об ја вљу ју у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“. Из на ве де них раз ло га ини ци ја-
то ри сма тра ју да су оспо ре ни пра вил ни ци не у став ни и не за ко ни ти, а да су 
ти ме не у став не и не за ко ни те и све прав не рад ње и по сло ви из де ло кру га 
ра да На род не бан ке, ко ји су пред у зе ти на осно ву ових пра вил ни ка.

У од го во ру до но си о ца оспо ре них оп штих ака та на во ди се: да је гу вер-
нер На род не бан ке Ср би је, на осно ву чла на 21. став 1. За ко на о На род ној 



366 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

бан ци Ср би је, 20. ок то бра 2003. го ди не до нео Ста тут На род не бан ке Ср-
би је, ко ји је истог да на до ста вљен На род ној скуп шти ни на по твр ђи ва ње 
у сми слу чла на 6. став 1. За ко на; да На род на скуп шти на Ста тут На род-
не бан ке ни је по твр ди ла до из бо ра но вог гу вер не ра; да се, у ме ђу вре ме ну, 
ука за ла по тре ба за из ме на ма и до пу на ма овог Ста ту та, јер су до пу ном За-
ко на о На род ној бан ци Ср би је и до но ше њем За ко на о оси гу ра њу, ко ји су 
сту пи ли на сна гу 29. ма ја 2004. го ди не, у де ло круг На род не бан ке Ср би је 
ста вље ни и по сло ви кон тро ле оси гу ра ња, од но сно над зо ра над оба вља-
њем де лат но сти оси гу ра ња; да је На род на бан ка Ср би је 2. мар та 2004. го-
ди не до не ла но ви Ста тут, у ко ји су уне те од ред бе о ње ној про ши ре ној над-
ле жно сти, ко ји је та ко ђе до ста вљен На род ној скуп шти ни на по твр ђи ва ње; 
да је За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на о фи нан сиј ском ли зин гу од 
2005. го ди не и За ко ном о до бро вољ ним пен зиј ским фон до ви ма и пен зиј-
ским пла но ви ма од 2005. го ди не, до дат но про ши рен де ло круг На род не 
бан ке Ср би је, те је На род на бан ка Ср би је по но во по ву кла из скуп штин-
ске про це ду ре текст до ста вље ног Ста ту та ра ди ње го ве до пу не и да је 30. 
сеп тем бра 2005. го ди не На род ној скуп шти ни до ста ви ла ко нач ну вер зи ју 
Ста ту та на по твр ђи ва ње. Из на ве де ног, по ми шље њу до но си о ца, про из ла-
зи да Ста тут На род не бан ке Ср би је ни је до нет у за кон ском ро ку из раз ло-
га на ко је На род на бан ка Ср би је ни је мо гла да ути че. Та ко ђе се на во ди да 
је чла ном 2. За ко на о На род ној бан ци Ср би је про пи са но, по ред оста лог, 
да На род на бан ка Ср би је, као цен трал на бан ка Ре пу бли ке Ср би је, оба вља 
функ ци је утвр ђе не тим и дру гим за ко ни ма, ко ји ма су до дат но про ши ре не 
над ле жно сти На род не бан ке Ср би је. Сви ови за ко ни сту пи ли су на сна гу 
и по че ли су да се при ме њу ју не за ви сно од то га што Ста тут На род не бан ке 
Ср би је из про це ду рал них раз ло га још ни је био по твр ђен, што је зах те ва ло 
да На род на бан ка Ср би је ор га ни за ци ју по сло ва ко ји су јој по ве ре ни уре ди 
оспо ре ним пра вил ни ци ма, и у ор га ни за ци о ном и у ка дров ском сми слу, а 
што је учи ње но оспо ре ним пра вил ни ци ма. Да ље се на во ди да се, пре ма 
од ред ба ма чла на 3. став 1. тач ка 6. За ко на о об ја вљи ва њу за ко на и дру гих 
про пи са и оп штих ака та и о из да ва њу „Слу жбе ног гла сни ка Ре пу бли ке 
Ср би је“ и чла на 21. За ко на о На род ној бан ци Ср би је, у „Слу жбе ном гла-
сни ку Ре пу бли ке Ср би је“ об ја вљу ју са мо они про пи си и оп шти ак ти На-
род не бан ке Ср би је ко ји ма се уре ђу ју пра ва и оба ве зе гра ђа на и ор га ни-
за ци ја. Ка ко ак ти о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них 
ме ста има ју ин тер ни ка рак тер и ти чу се са мо пра ва и оба ве за за по сле них 
у На род ној бан ци Ср би је, по ми шље њу до но си о ца оспо ре ног Пра вил ни-
ка, не мо ра ју се об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку РС“.

Пре ма чла ну 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре сту па ња на 
сна гу овог за ко на, окон ча ће се по од ред ба ма овог за ко на.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио:
Оспо ре ни Пра вил ник о си сте ма ти за ци ји рад них ме ста и ко е фи ци-

јен ти ма за вред но ва ње рад них ме ста у На род ној бан ци Ср би је Г. бр. 675 
од 8. мар та 2005. го ди не, Пра вил ник о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка 
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о си сте ма ти за ци ји рад них ме ста и ко е фи ци јен ти ма за вред но ва ње рад них 
ме ста у На род ној бан ци Ср би је Г. бр. 3596 од 21. ју ла 2005. го ди не, Пра-
вил ник о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о си сте ма ти за ци ји рад них 
ме ста и ко е фи ци јен ти ма за вред но ва ње рад них ме ста у На род ној бан ци 
Ср би је Г. бр. 4359 од 11. ав гу ста 2005. го ди не и Пра вил ник о из ме на ма и 
до пу на ма Пра вил ни ка о си сте ма ти за ци ји рад них ме ста и ко е фи ци јен ти-
ма за вред но ва ње рад них ме ста у На род ној бан ци Ср би је Г. бр. 4976 од 24. 
ав гу ста 2005. го ди не, до нео је гу вер нер На род не бан ке, с по зи вом на од-
ред бе чла на 17. тач ка 2), а у ве зи са тач ком 4) и чла на 21. За ко на о На род-
ној бан ци. Оспо ре ни пра вил ни ци су и да ље на сна зи.

Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је ва жио у вре ме под но-
ше ња ини ци ја ти ве и у од но су на ко ји је тра же на оце на устав но сти оспо-
ре них ака та, пре стао је да ва жи 8. но вем бра 2006. го ди не сту па њем на сна-
гу но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

Пре ма чла ну 167. став 1. Уста ва, Устав ни суд од лу чу је о са гла сно сти 
за ко на и дру гих оп штих ака та са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма 
ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма (тач ка 1)) и 
о са гла сно сти дру гих оп штих ака та са за ко ном (тач ка 3)).

Од ред ба ма чла на 95. Уста ва утвр ђе но је да је На род на бан ка Ср би је цен-
трал на бан ка Ре пу бли ке Ср би је, са мо стал на и под ле же над зо ру На род не скуп-
шти не, ко јој и од го ва ра и да На род ном бан ком Ср би је ру ко во ди гу вер нер, ко-
га би ра На род на скуп шти на. О На род ној бан ци Ср би је до но си се за кон.

За ко ном о На род ној бан ци Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/03 
и 55/04) про пи са но је: да На род на бан ка има ста тут, ко ји по твр ђу је На-
род на скуп шти на (члан 6. став 1.); да је гу вер нер над ле жан и од го во ран 
за оства ри ва ње ци ље ва На род не бан ке Ср би је, а по себ но, по ред дру гог, 
за ор га ни за ци ју и по сло ва ње На род не бан ке Ср би је (члан 17. тач ка 2)) и 
до но ше ње ака та из над ле жно сти На род не бан ке Ср би је ко ји за ко ном ни-
су ста вље ни у над ле жност Мо не тар ног од бо ра или Са ве та (члан 17. тач ка 
4). Од ред ба ма чла на 21. За ко на про пи са но је да гу вер нер, ра ди оба вља ња 
по сло ва из над ле жно сти На род не бан ке Ср би је, до но си про пи се и оп ште 
ак те, као и по је ди нач не ак те, ако овим за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но 
(став 1.) и да се про пи си и оп шти ак ти из ста ва 1. овог чла на об ја вљу ју 
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“ (став 2.). Пре ма чла ну 93. За-
ко на, На род на бан ка ће до не ти ста тут и дру ге оп ште ак те у ро ку од три 
ме се ца од да на сту па ња на сна гу овог за ко на (став 1.), а гу вер нер, уз прет-
ход но при ба вље ну са гла сност Са ве та, до но си акт о ор га ни за ци ји и си сте-
ма ти за ци ји рад них ме ста На род не бан ке Ср би је, нај ка сни је ме сец да на од 
да на до но ше ња Ста ту та На род не бан ке Ср би је.

Од ред бом чла на 3. став 1. тач ка 6) За ко на о об ја вљи ва њу за ко на и дру-
гих про пи са и оп штих ака та и о из да ва њу „Слу жбе ног гла сни ка Ре пу бли-
ке Ср би је“ („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/91 и 22/93) про пи са но је да се 
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“ об ја вљу ју оп шти ак ти На род не 
бан ке Ср би је и дру гих ор га ни за ци ја, кад се тим ак ти ма, на осно ву овла шће-
ња утвр ђе ног за ко ном, уре ђу ју пра ва и оба ве зе гра ђа на и ор га ни за ци ја.
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Устав ни суд је оце нио да је гу вер нер На род не бан ке Ср би је до нео 
оспо ре ни Пра вил ник од 8. мар та 2005. го ди не и пра вил ни ке о из ме на ма 
и до пу на ма на ве де ног Пра вил ни ка од 21. ју ла 2005. го ди не, од 11. ав гу-
ста 2005. го ди не и од 24. ав гу ста 2005. го ди не у окви ру сво је над ле жно-
сти утвр ђе не од ред ба ма чла на 17. тач ка 2) За ко на о На род ној бан ци Ср-
би је, пре ма ко јој је над ле жан за ор га ни за ци ју и по сло ва ње На род не бан ке. 
Овла шће ње гу вер не ра за до но ше ње оспо ре ног Пра вил ни ка, па ти ме и ње-
го вих из ме на и до пу на, про из ла зи из од ред бе чла на 93. став 2. За ко на.

Чи ње ни ца да Ста тут На род не бан ке Ср би је ни је по твр ди ла На род на 
скуп шти на у за кон ском ро ку од три ме се ца од да на сту па ња на сна гу За-
ко на о На род ној бан ци Ср би је, а да акт о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји 
рад них ме ста ни је до нет нај ка сни је ме сец да на од да на до но ше ња ста ту та, 
ка ко то на ла же пре ла зна од ред ба чла на 93. За ко на, по оце ни Су да, не чи-
ни оспо ре не пра вил ни ке са мим тим не у став ним и не за ко ни тим. На и ме, 
из од ре да ба чла на 6. став 1. и чла на 21. став 1. За ко на о На род ној бан-
ци Ср би је сле ди да гу вер нер до но си ста тут На род не бан ке Ср би је, али да 
је нео п ход но да овај оп шти акт бу де по твр ђен од стра не На род не скуп-
шти не. То зна чи да се ста тут об ја вљу је у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је“ и сту па на прав ну сна гу тек ка да га прет ход но по твр ди На род на 
скуп шти на, на ко ју од лу ку до но си лац ста ту та објек тив но не мо же да ути-
че. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио да је гу вер нер ок то-
бра 2003. го ди не до нео и истог да на про сле дио На род ној скуп шти ни на 
по твр ђи ва ње ста тут На род не бан ке Ср би је, као и да се На род на скуп-
шти на о до ста вље ном ста ту ту ни је из ја шња ва ла. Устав ни суд је, та ко ђе, 
утвр дио да је то ком 2004. и 2005. го ди не, до но ше њем За ко на о до пу на ма 
За ко на о На род ној бан ци Ср би је, За ко на о оси гу ра њу, За ко на о из ме на-
ма и до пу на ма За ко на о фи нан сиј ском ли зин гу и За ко на о до бро вољ ним 
пен зиј ским фон до ви ма и пен зиј ским пла но ви ма, про ши рен де ло круг по-
сло ва ко ји спа да ју у над ле жност На род не бан ке Ср би је. По ла зе ћи од то га, 
Суд је оце нио да су осно ва ни на во ди из од го во ра да су из ме не ва же ћих 
про пи са ко је се од но се на над ле жност На род не бан ке Ср би је зах те ва ли 
из ме не и до пу не ста ту та до ста вље ног На род ној скуп шти ни на по твр ђи-
ва ње, те да је из тих раз ло га 2004. го ди не до нет но ви ста тут, ко ји је до пу-
њен сеп тем бра 2005. го ди не, при че му су и но ви ста тут из 2004. го ди не, а 
по том и ње го ве до пу не из 2005. го ди не до ста вље ни На род ној скуп шти ни 
на по твр ђи ва ње. Ко нач но, Суд је утвр дио да при ме на за кон ских од ре да ба 
о но вим над ле жно сти ма На род не бан ке Ср би је ни је од ло же на до ускла ђи-
ва ња ор га ни за ци је На род не бан ке већ је На род на бан ка би ла у оба ве зи да 
по сло ве из про ши ре ног де ло кру га поч не да оба вља да ном сту па ња на сна-
гу за ко на ко ји ма су јој ти по сло ви ста вље ни у над ле жност, а што, по оце-
ни Су да, ни је мо гу ће без прет ход них из ме на у уну тра шњој ор га ни за ци ји 
и си сте ма ти зо ва ња рад них ме ста за оба вља ње по сло ва из про ши ре ног де-
ло кру га На род не бан ке Ср би је утвр ђе них За ко ном.

По ла зе ћи од све га на ве де ног, као и од ред бе чла на 17. тач ка 2) За ко-
на о На род ној бан ци Ср би је ко јом је утвр ђе на од го вор ност гу вер не ра за 
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ор га ни за ци ју и по сло ва ње На род не бан ке Ср би је, Устав ни суд је на шао да 
се, у кон крет ном слу ча ју, не мо гу при хва ти ти на во ди ини ци ја то ра о не за-
ко ни то сти оспо ре них пра вил ни ка из раз ло га што су до не ти пре не го што 
је На род на скуп шти на по твр ди ла но ви ста тут На род не бан ке Ср би је, ко га 
је ина че до нео гу вер нер.

У по гле ду на во да из ини ци ја ти ве да су оспо ре ни пра вил ни ци су прот-
ни од ред ба ма чла на 21. За ко на о На род ној бан ци, јер су об ја вље ни на 
огла сној та бли, уме сто у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, Устав-
ни суд је утвр дио да је од ред бом чла на 21. став 2. на ве де ног За ко на про пи-
са но да се оба ве за об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би-
је“ од но си на про пи се и оп ште ак те ко је гу вер нер до но си ра ди оба вља ња 
по сло ва из над ле жно сти На род не бан ке Ср би је. Та ко ђе, од ред бом чла на 
3. став 1. тач ка 6) За ко на о об ја вљи ва њу за ко на и дру гих про пи са и оп-
штих ака та и о из да ва њу „Слу жбе ног гла сни ка Ре пу бли ке Ср би је“ бли же 
је од ре ђе но да се у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“ об ја вљу ју оп-
шти ак ти На род не бан ке Ср би је кад се тим ак ти ма, на осно ву овла шће ња 
утвр ђе ног за ко ном, уре ђу ју пра ва и оба ве зе гра ђа на и ор га ни за ци ја. Ка ко 
оспо ре ни пра вил ни ци не пред ста вља ју оп ште ак те ко је гу вер нер до но си у 
оба вља њу по сло ва из над ле жно сти На род не бан ке Ср би је, ни ти се њи ма 
уре ђу ју пра ва и оба ве зе гра ђа на и ор га ни за ци ја, то из на ве де них за кон-
ских од ре да ба не про из ла зи оба ве за њи хо вог об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд је на шао да не ма осно ва за по-
кре та ње по ступ ка по во дом ини ци ја ти ва, па ини ци ја ти ве ни је при хва тио, 
са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

На осно ву из ло же ног и чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном су ду, 
Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-353/2005 од 26. фе бру а ра 2009. го ди не

Пра вил ник о кон тро ли об ра чу на и ис пла те пла та, до да та ка 
и на кна да пла та за по сле них, од но сно на кна да ли ца ан га жо ва них 

по уго во ру код ин ди рект них ко ри сни ка бу џет ских сред ста ва за област 
основ ног и сред њег обра зо ва ња

(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 30/06)
– члан 2. ст. 2. и 6. и чл. 3, 8. и 9.

Оспо ре ним од ред ба ма Пра вил ни ка, као спро вед бе ног ак та из над ле-
жно сти ми ни стра фи нан си ја, бли же су би ле раз ра ђе не за кон ске од ред бе 
ко је се од но се на из вр ша ва ње функ ци је Упра ве за тре зор у по гле ду кон-
тро ле рас хо да, ко ја об у хва та и кон тро лу об ра чу на и ис пла те пла та ко ри-
сни ка бу џет ских сред ста ва за област основ ног и сред њег обра зо ва ња.

Устав ни суд до нео је



370 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не за ко ни то сти од ре да ба чла на 2. ст. 2. и 6. и чл. 3, 8. и 9. Пра вил ни-
ка о кон тро ли об ра чу на и ис пла те пла та, до да та ка и на кна да пла та за по-
сле них, од но сно на кна да ли ца ан га жо ва них по уго во ру код ин ди рект них 
ко ри сни ка бу џет ских сред ста ва за област основ ног и сред њег обра зо ва ња 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 30/06).

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце њи ва ње устав но сти од ре да ба чла на 
2. ст. 2. и 6. и чл. 3, 8. и 9. Пра вил ни ка из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је, 16. ок то бра 2006. го ди не, ини ци ја ти ва за по-

кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти од ре да ба 
чла на 2. ст. 2. и 6. и чл. 3, 8. и 9. Пра вил ни ка на ве де ног у из ре ци. Ини ци-
ја ти вом је оспо ре на устав ност на ве де них од ре да ба Пра вил ни ка у од но су 
на Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не. Оце на за ко ни то сти оспо ре-
них од ре да ба Пра вил ни ка за тра же на је у од но су на члан 16. За ко на о др-
жав ној упра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 79/05), ко јим су про пи са на 
огра ни че ња при до но ше њу про пи са ор га на др жав не упра ве, укљу чу ју ћи и 
ми ни стар ства. У ини ци ја ти ви се, на и ме, ис ти че да су оспо ре ним од ред ба-
ма Пра вил ни ка про пи са не (тј. уста но вље не) оба ве зе основ ним и сред њим 
шко ла ма да, по ред За ко ном про пи са не књи го вод стве но-ра чу но вод стве не 
еви ден ци је, вр ше и до дат не еви ден ци је, чи ме се, по на во ди ма ини ци ја то-
ра, у знат ној ме ри по ве ћа ва обим по сло ва ве за них за ра чу но вод ство и оте-
жа ва рад ма лог бро ја из вр ши ла ца на тим по сло ви ма по шко ла ма. По ми-
шље њу ини ци ја то ра, на овај на чин се оспо ре ним од ред ба ма Пра вил ни ка 
уста но вља ва ју шко ла ма но ве оба ве зе ко је ни су про пи са не за ко ном, што 
има за по сле ди цу не са гла сност оспо ре них од ре да ба са чла ном 16. За ко на 
о др жав ној упра ви ко јим је пред ви ђе но да ми ни стар ства не мо гу сво јим 
про пи си ма уста но вља ва ти фи зич ким и прав ним ли ци ма пра ва и оба ве зе 
ко је ни су већ уста но вље не за ко ном.

У од го во ру до но си о ца оспо ре ног Пра вил ни ка, по ред оста лог, ис так-
ну то је да је овим ак том био про пи сан нов на чин и по сту пак кон тро ле об-
ра чу на и ис пла те пла та за по сле них у основ ном и сред њем обра зо ва њу у 
од но су на по сту пак кон тро ле ко ји је спро во ди ло ми ни стар ство над ле жно 
за по сло ве про све те, али да ти ме ни је из ме њен на чин фи нан си ра ња пла та 
у обла сти основ ног и сред њег обра зо ва ња про пи сан за ко ном ко јим су уре-
ђе не осно ве си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња. Да ва лац од го во ра ис ти че да 
је За ко ном о бу џет ском си сте му („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 9/02, 87/02, 
61/05, 66/05 и 101/05) про пи са но: да је за из вр ше ње бу џе та Ре пу бли ке од го-
во ран ми ни стар фи нан си ја (члан 7. став 1.); да Упра ва за тре зор вр ши кон-
тро лу рас хо да ко ја об у хва та, из ме ђу оста лог, одо бра ва ње пла ћа ња на те-
рет бу џет ских сред ста ва у ко је спа да ју и пла те за по сле них у шко ла ма (члан 
73. тач ка 3)); да је ми ни стар фи нан си ја овла шћен да про пи су је сва пи та ња 
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од зна ча ја за функ ци о ни са ње тре зо ра (члан 73г). До но си лац ак та сма тра 
да је оспо ре ним од ред ба ма Пра вил ни ка са мо раз ра ђен на чин и по сту пак 
из вр ша ва ња за кон ских од ре да ба ко ји ма је про пи са на над ле жност Упра ве 
за тре зор за из вр ша ва ње функ ци је кон тро ле об ра чу на и ис пла те пла та, а 
од 1. фе бру а ра 2007. го ди не и цен тра ли зо ва не об ра де об ра чу на за ра да код 
ко ри сни ка бу џет ских сред ста ва у окви ру Си сте ма упра вља ња јав ним фи-
нан си ја ма. У од но су на на вод ини ци ја то ра да од ред ба чла на 9. Пра вил ни ка 
ни је би ла у са гла сно сти са чла ном 120. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. 
го ди не, у од го во ру се ис ти че да је Пра вил ник сту пио на сна гу на ред ног да-
на од да на об ја вљи ва ња, при че му су на ро чи то оправ да ни раз ло зи за ра ни-
је сту па ње на сна гу про пи са обра зло же ни раз ло зи ма хит но сти за от по чи-
ња ње вр ше ња кон тро ле од стра не Упра ве за тре зор.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је да је оспо ре ним од ред ба-
ма чла на 2. Пра вил ни ка о кон тро ли об ра чу на и ис пла те пла та, до да та ка и на-
кна да пла та за по сле них, од но сно на кна да ли ца ан га жо ва них по уго во ру код 
ин ди рект них ко ри сни ка бу џет ских сред ста ва за област основ ног и сред њег 
обра зо ва ња („Слу жбе ни гла сник РС“, број 30/06) би ло про пи са но: да шко ле во-
де ре ги стар за по сле них ли ца и ли ца ан га жо ва них по уго во ру на осно ву по да-
та ка из фо то ко пи ја рад них књи жи ца, од но сно уго во ра, и до ста вља ју га над ле-
жној ор га ни за ци о ној је ди ни ци Упра ве за сва ког за по сле ног, од но сно за сва ко 
ли це ан га жо ва но по уго во ру у елек трон ском об ли ку, од но сно у об ли ку елек-
трон ске ба зе по да та ка (став 2.); да шко ле при ја вљу ју над ле жној ор га ни за ци о-
ној је ди ни ци Упра ве про ме не по да та ка ко ји се во де у ре ги стру, нај ка сни је пет 
рад них да на пре ис пла те за ра де за ме сец у ко ме су те про ме не на ста ле (став 6.). 
Оспо ре ним од ред ба ма чла на 3. Пра вил ни ка би ло је про пи са но да шко ле до ста-
вља ју над ле жној ор га ни за ци о ној је ди ни ци Упра ве за тре зор по дат ке за об ра чун 
пла та за сва ког за по сле ног, од но сно за сва ко ли це ан га жо ва но по уго во ру на 
од го ва ра ју ћим обра сци ма за сва ки ме сец за ко ји се вр ши ис пла та за ра да, и то 
нај ка сни је пет рад них да на пре ове ис пла те. Оспо ре ним чла ном 8. Пра вил ни ка 
би ло је про пи са но да шко ле нај ка сни је до 15. апри ла 2006. го ди не до ста вља ју 
над ле жној ор га ни за ци о ној је ди ни ци Упра ве фо то ко пи је рад них књи жи ца за-
по сле них у шко ли и уго во ра за ли ца ан га жо ва на по уго во ру са фо то ко пи ја ма 
њи хо вих лич них ис пра ва, као и по дат ке о об ра чу на тим пла та ма за ме сец фе-
бру ар 2006. го ди не на про пи са ним обра сци ма. Од ред бом чла на 9. на ве де ног 
Пра вил ни ка би ло је про пи са но да овај пра вил ник сту па на сна гу на ред ног да на 
од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да су оспо ре не од-
ред бе Пра вил ни ка пре ста ле да ва же 10. фе бру а ра 2007. го ди не, на осно ву 
од ред бе чла на 4. Пра вил ни ка о на чи ну об ра де и ис пла те пла та, до да та ка 
и на кна да пла та за по сле них, од но сно на кна да ли ца ан га жо ва них по уго-
во ру код ин ди рект них ко ри сни ка бу џет ских сред ста ва за област основ ног 
и сред њег обра зо ва ња („Слу жбе ни гла сник РС“, број 16/07). По ред ово га, 
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у то ку по ступ ка пред Су дом пре стао је да ва жи Устав Ре пу бли ке Ср би је 
од 1990. го ди не у од но су на ко ји је тра же на оце на устав но сти оспо ре них 
од ре да ба Пра вил ни ка. Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је оце нио да 
су пре ста ле про це сне прет по став ке за оце њи ва ње устав но сти оспо ре них 
од ре да ба Пра вил ни ка, па је од ба цио ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти 
оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 
4) За ко на о Устав ном су ду.

У по гле ду оце не за ко ни то сти оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка, Устав-
ни суд је утвр дио да су до не те у окви ру овла шће ња ми ни стра фи нан си ја 
про пи са ног од ред ба ма чла на 73. тач ка 3)) и чла на 73г За ко на о бу џет ском 
си сте му („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05 и 101/05). 
Од ред бом чла на 73. тач ка 3) За ко на о бу џет ском си сте му про пи са но је да 
Упра ва за тре зор вр ши, из ме ђу оста лог, кон тро лу рас хо да ко ја об у хва-
та и одо бра ва ње пла ћа ња на те рет бу џет ских сред ста ва, а од ред бом чла-
на 73г За ко на утвр ђе но је овла шће ње ми ни стра фи нан си ја да уре ђу је сва 
пи та ња од зна ча ја за функ ци о ни са ње тре зо ра. У ре а ли за ци ји ових за кон-
ских овла шће ња, ми ни стар фи нан си ја је до нео оспо ре ни Пра вил ник, као 
под за кон ски спро вед бе ни акт, ко јим се ни су ме ња ла по сто је ћа за кон ска 
ре ше ња у овој обла сти, ни ти су се уста но вља ва ла пра ва и оба ве зе прав-
ним и фи зич ким ли ци ма ко ја ни су би ла уста но вље на за ко ном. Циљ оспо-
ре них од ре да ба Пра вил ни ка је био раз ра да за кон ских од ре да ба ко је се 
од но се на из вр ша ва ње функ ци је Упра ве за тре зор у по гле ду кон тро ле рас-
хо да ко ја об у хва та и кон тро лу об ра чу на и ис пла те пла та ко ри сни ка бу-
џет ских сред ста ва за област основ ног и сред њег обра зо ва ња.

Има ју ћи у ви ду из не то, Устав ни суд сма тра да ни су осно ва ни на во ди 
пред ла га ча ко ји се од но се на оце ну за ко ни то сти оспо ре них од ре да ба Пра-
вил ни ка у од но су на од ред бе чла на 16. За ко на о др жав ној упра ви ко ји ма 
је про пи са но да ми ни стар ства мо гу до но си ти про пи се са мо ка да су на то 
из ри чи то овла шће на за ко ном или про пи сом Вла де и да овим про пи си ма 
не мо гу уста но вља ва ти пра ва и оба ве зе фи зич ким и прав ним ли ци ма ко је 
ни су већ уста но вље не за ко ном.

Ка ко је утвр дио да не ма осно ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну за-
ко ни то сти оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка, Устав ни суд ни је при хва тио 
ини ци ја ти ву, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном су-
ду, као и чла на 82. став 2. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-253/2006 од 5. мар та 2009. го ди не

Пра вил ник о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да
цен тра за со ци јал ни рад

(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 59/08)
– члан 14. став 4, чл. 40. до 45. и члан 72. став 1.
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Ми ни стар ра да и со ци јал не по ли ти ке се кре тао у гра ни ца ма сво јих 
за кон ских овла шће ња ка да је, про пи су ју ћи пру жа ње услу га со ци јал ног 
ра да, пред ви део слу ча је ве у ко ји ма ће при ступ до си јеу ко ри сни ка цен-
тра за со ци јал ни рад би ти омо гу ћен и за кон ском за ступ ни ку, од но сно 
пу но моћ ни ку ко ри сни ка, а пи та ње оправ да но сти и аде кват но сти при-
ме не та квог ре ше ња Устав ни суд ни је це нио, са гла сно чла ну 167. Уста ва.

За ко ном утвр ђе но овла шће ње ми ни стра да про пи ше нор ма ти ве и 
стан дар де у оба вља њу по сло ва цен тра за со ци јал ни рад об у хва та и уре-
ђи ва ње на чи на до ступ но сти раз ли чи тих об ли ка за шти те. Оправ да ност 
и це лис ход ност по је ди них ре ше ња, као и пи та ње ма те ри јал них, ка дров-
ских и ор га ни за ци о них прет по став ки за пру жа ње услу га је у до ме ну 
при ме не утвр ђе них стан дар да и нор ма ти ва, о че му ни је над ле жан да од-
лу чу је Устав ни суд.

С об зи ром на то да се по ве ре ни по сло ви др жав не упра ве фи нан си ра-
ју из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, то кри те ри ју ме и ме ри ла на осно ву ко јих 
се од ре ђу је по тре бан број из вр ши ла ца по ве ре них по сло ва у цен три ма 
за со ци јал ни рад од ре ђу је ор ган др жав не упра ве из чи јег де ло кру га су 
по ве ре ни по сло ви, у скла ду са за ко ном.

Пру жа ње по мо ћи ко ри сни ци ма услу га цен тра у са ста вља њу под не-
са ка ни је не са гла сно за ко ну, већ је у функ ци ји ста ра ња о ли ци ма у ста-
њу со ци јал не по тре бе, од но сно оства ри ва ња пра ва за јем че них од ред-
бом чла на 69. Уста ва.

Оспо ре на од ред ба Пра вил ни ка, ко јом је про пи са на мо гућ ност хра-
ни тељ ства, усво је ња или дру гог стал ног жи вот ног аран жма на, ка да ли-
ше ње ро ди тељ ског пра ва ни је у нај бо љем ин те ре су де те та, до не та је са-
гла сно за кон ским овла шће њи ма до но си о ца ак та.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти од ре да ба чла на 14. став 4, чл. 40. до 45. и 
чла на 72. став 1. Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди-
ма ра да цен тра за со ци јал ни рад („Слу жбе ни гла сник РС“, број 59/08).

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та и рад-
њи пред у зе тих на осно ву Пра вил ни ка из тач ке 1. из ре ке.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко-

ни то сти од ре да ба чла на 14. став 4, чл. 40. до 45. и чла на 72. став 1. Пра-
вил ни ка о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да цен тра за со-
ци јал ни рад („Слу жбе ни гла сник РС“, број 59/08). Оспо ра ва ју ћи од ред бу 
чла на 14. став 4. Пра вил ни ка, ко јом је пред ви ђе но да ће се при ступ до-
си је и ма ко ри сни ка цен тра обез бе ди ти, по ред оста лих, и ње го вом за кон-
ском за ступ ни ку, од но сно пу но моћ ни ку, под но си лац пред став ке сма тра 
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да је оспо ре на од ред ба про тив на одредбaма чла на 70. став 4. За ко на о 
оп штем управ ном по ступ ку и чл. 323. и 331. По ро дич ног за ко на. Ово из 
раз ло га што се оспо ре ном од ред бом пру жа мо гућ ност за кон ском за ступ-
ни ку, од но сно пу но моћ ни ку да ути че на тра ја ње, хит ност, ис ход и свр ху 
по ступ ка, а што се про ти ви јав ном ин те ре су, за шти ти ма ло лет ног де те та, 
као и оправ да ном ин те ре су јед не од стра на ка у по ступ ку. У при лог тврд-
њи о не за ко ни то сти оспо ре не од ред бе Пра вил ни ка под но си лац ини ци-
ја ти ве, та ко ђе, ис ти че да се на овај на чин до во ди у пи та ње по вер љи вост 
по да та ка из еви ден ци је и до ку мен та ци је ко ја спа да у слу жбе ну тај ну, али 
и пи та ње угро же но сти за по сле ног због мо гућ но сти чи ње ња кри вич ног 
де ла ода ва ња слу жбе не тај не. Од ред бе чла на 40. Пра вил ни ка ко ји ма је 
пред ви ђе но да се ор га ни за ци јом ра да цен тра и рас по ре дом рад ног вре ме-
на мо ра обез бе ди ти да гра ђа ни има ју 24 ча са не сме тан при ступ услу га ма 
нео д ло жних ин тер вен ци ја, ко ји се обез бе ђу је ор га ни зо ва њем де жур ста ва 
по је ди них слу жби или по је ди них за по сле них, ван рад ног вре ме на, у про-
сто ри ја ма цен тра или у про сто ри ја ма дру ге јав не слу жбе, ор га на др жав не 
упра ве или ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве или уво ђе њем при прав-
но сти, по ми шље њу под но си о ца ини ци ја ти ве, не ма ју свој прав ни основ 
у по сто је ћем За ко ну о со ци јал ној за шти ти и обез бе ђи ва њу со ци јал не си-
гур но сти гра ђа на, бу ду ћи да овај за кон не пред ви ђа услу ге хит них ин тер-
вен ци ја, дру га чи ји рас по ред рад ног вре ме на, ор га ни зо ва ње де жур ста ва, 
као ни ма те ри јал не тро шко ве за рад и за ра де за по сле них ко ји их пра те. 
Ка ко се у кон крет ном слу ча ју ра ди о нео д ло жним ин тер вен ци ја ма за шти-
те де те та, ка да по сто је оправ да ни раз ло зи да би не пред у зи ма њем хит них 
ме ра и услу га из над ле жно сти цен тра до шло до угро жа ва ња жи во та, здра-
вља и раз во ја осо бе ко јој је по треб на за шти та, под но си лац ини ци ја ти ве 
сма тра да се с раз ло гом по ста вља пи та ње без бед но сти и за шти те жи во-
та и здра вља за по сле них ко ји те ме ре пред у зи ма ју. При то ме, под но си лац 
ини ци ја ти ве ис ти че да За кон о ра ду оба ве зу је по сло дав ца да, пре уво ђе-
ња де жур ста ва, за тра жи ми шље ње син ди ка та о ме ра ма без бед но сти и за-
шти те здра вља за по сле них ко ји оба вља ју ноћ ни рад, што ни је учи ње но 
од стра не ми ни стар ства. На овај на чин су, та ко ђе, по вре ђе не и од ред бе 
чла на 16. став 1. тач. 1, 2, 3. и 5. За ко на о ра ду, бу ду ћи да ни је ре гу ли сан 
на чин пла ћа ња ноћ ног ра да, за слу чај при прав но сти и ин тер вен ци је, и то 
од да на сту па ња на сна гу Пра вил ни ка. Од ред ба ма чл. 41, 42. и 43. Пра вил-
ни ка број и струк ту ра за по сле них, ка ко на во ди под но си лац ини ци ја ти-
ве, огра ни ча ва се на осно ву бро ја ко ри сни ка услу га и бро ја ста нов ни ка на 
од ре ђе ној те ри то ри ји, што пред ста вља дво стру ко ме ри ло за од ре ђи ва ње 
нор ма ти ва ка дро ва, те оста вља мо гућ ност по сло дав цу да дво ја ко ме ри и 
у од ре ђе ним слу ча је ви ма од ре ђу је нор ма тив ка дро ва по ме ри ли ма ко ја су 
не по вољ ни ја по за по сле не. Од ред ба чла на 44. Пра вил ни ка, по ми шље њу 
под но си о ца ини ци ја ти ве, де фи ни ше усло ве за по ве ћа ње бро ја за по сле них 
на осно ву пот пу не не сра зме ре из ме ђу про цен та уве ћа ња оби ма по сла и 
про цен та по ве ћа ња за по сле них, чи ме се ди рект но угро жа ва рад но прав ни 
ста тус за по сле них. Од ред ба чла на 45. Пра вил ни ка ко ја пред ви ђа по моћ 
у са ста вља њу од го ва ра ју ћег под не ска, ко јим се ко ри сник обра ћа цен тру, 
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не са гла сна је са од ред бом чла на 54. став 1. За ко на о оп штем управ ном по-
ступ ку, јер има за по сле ди цу да ор ган ста ра тељ ства, као за мо ље ни ор ган, 
са ста вља мол бу стран ци ко ја му се обра ћа, чи ме је за по сле не до вео у си-
ту а ци ју да, по шту ју ћи Пра вил ник, кр ше про фе си о нал не и етич ке нор ме 
са ве сног ра да. Да ље се у ини ци ја ти ви на во ди да је од ред ба чла на 72. став 
1. Пра вил ни ка, ко јом је пред ви ђе но усво је ње као стал ни жи вот ни аран-
жман, ка да ли ше ње ро ди тељ ског пра ва ни је у нај бо љем ин те ре су де те та, 
су прот на од ред би чла на 91. тач ка 3. По ро дич ног за ко на из раз ло га што 
По ро дич ни за кон не про пи су је мо гућ ност усво је ња у си ту а ци ји ли ше ња 
ро ди тељ ског пра ва. На да ље, под но си лац ини ци ја ти ве на во ди да Пра-
вил ник у це ли ни угро жа ва рад но прав ни ста тус за по сле них јер: не ре гу-
ли ше кри те ри ју ме за вр ше ње рав но мер не рас по де ле пред ме та за по сле ни-
ма; не ре гу ли ше на чин рас по де ле за те че них пред ме та струч них рад ни ка; 
не пре ци зи ра о чи јем тро шку ће се уса вр ша ва ти струч ни рад ни ци ко ји 
су ду жни да се уса вр ша ва ју за по тре бе де лат но сти и не пред ви ђа ко јим 
ак том ће би ти ре гу ли са но пи та ње ви шка за по сле них, ка да у пре ла зним 
и за вр шним од ред ба ма од ре ђу је оба ве зу ускла ђи ва ња бро ја за по сле них 
са нор ма ти ви ма ка дро ва у ро ку од јед не го ди не од да на сту па ња на сна-
гу овог пра вил ни ка. Та ко ђе, Пра вил ник не са др жи ме ри ла и кри те ри ју ме 
за утвр ђи ва ње ви шка за по сле них. Пред ло же но је Устав ном су ду да до до-
но ше ња ко нач не од лу ке об у ста ви из вр ше ње чла на 40. Пра вил ни ка, јер би 
ње го вим из вр ше њем мо гле на сту пи ти нео т кло њи ве по сле ди це због штет-
ног деј ства по здра вље за по сле них ин тер ве ни са њем у окви ру 24-ча сов не 
до ступ но сти услу га ма цен тра, као и нео т кло њи ве по сле ди це по жи вот 
и здра вље за по сле них ко ји ин тер ве ни шу у окви ру ноћ ног ра да у хит ним 
слу ча је ви ма без ре ше ног пи та ња без бед но сти. По ред то га, пред ло же но је 
да Устав ни суд на ло жи до но си о цу ак та да по сле ди це на ста ле по за по сле не 
при ме ном оспо ре ног ак та от кло ни по вра ћа јем у пре ђа шње ста ње, на кна-
дом ште те или на дру ги на чин.

У од го во ру до но си о ца ак та на во ди се да је оспо ре ни Пра вил ник до-
нет на осно ву овла шће ња из чла на 12. став 3. По ро дич ног за ко на („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 18/05), ко јим је про пи са но да ор га ни за ци ју ра да 
ор га на ста ра тељ ства, стан дар де струч ног ра да, те са др жај и на чин во ђе-
ња еви ден ци је и до ку мен та ци је про пи су је ми ни стар над ле жан за по ро-
дич ну за шти ту и од ре да ба чла на 62. став 2, чла на 70. став 2. и чла на 78. 
став 3. За ко на о со ци јал ној за шти ти и обез бе ђи ва њу со ци јал не си гур но-
сти гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 
46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 и 115/05), ко ји ма је про пи са но: да 
ми ни стар ство над ле жно за со ци јал на пи та ња про пи су је фор му на ла за и 
ми шље ња цен тра за со ци јал ни рад о чи ње ни ца ма о ко ји ма се не во ди слу-
жбе на еви ден ци ја и ко ји ма се утвр ђу је мо гућ ност про пу ште не за ра де, а 
ко ји слу жи као до ка зно сред ство за оства ри ва ње пра ва из тог за ко на; да 
ми ни стар ство над ле жно за со ци јал на пи та ња про пи су је са др жај и на чин 
во ђе ња еви ден ци је о ко ри сни ци ма и до ку мен та ци ју о струч ном ра ду и 
утвр ђу је нор ма ти ве и стан дар де за оба вља ње по сло ва цен тра за со ци јал-
ни рад у вр ше њу јав них овла шће ња. Ис ти че се да је Ми ни стар ство ра да 
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и со ци јал не по ли ти ке, са гла сно де ло кру гу утвр ђе ном За ко ном о ми ни-
стар стви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 65/08), над ле жно и за по сло ве 
др жав не упра ве ко ји се од но се на по ро дич ну за шти ту и со ци јал на пи-
та ња, а по сло ве ко ји се од но се на по ро дич ну и со ци јал ну за шти ту у пр-
вом сте пе ну оба вља цен тар за со ци јал ни рад, као уста но ва со ци јал не за-
шти те и као ор ган ста ра тељ ства. У по гле ду оспо ра ва ња од ред бе чла на 14. 
став 4. Пра вил ни ка у од го во ру се ука зу је да се оспо ре на од ред ба од но си 
на по вер љи вост као струч ни стан дард ко ји се уво ди у од нос ко ри сни ка и 
струч ног рад ни ка, ко ји је у цен тру за со ци јал ни рад за ду жен кон крет ним 
слу ча јем и да део тог од но са по вер љи во сти под ра зу ме ва и при ступ до си-
јеу ко ри сни ка ко ји са др жи лич не по дат ке о ње му. На тај на чин се чу ва до-
сто јан ство и при ват ност ко ри сни ка, а ко ри сник на ко га се по да ци од но се 
има пра во при сту па тим по да ци ма, јер се ра ди о пра ву за сно ва ном на за-
ко ну. Пи та ње по вер љи во сти и при сту па до си јеу из чла на 14. Пра вил ни-
ка ни је у ве зи са пра вом стра на ка на раз гле да ње спи са кон крет не управ-
не ства ри и са огра ни че њи ма у том по гле ду из чла на 70. став 4. За ко на 
о оп штем управ ном по ступ ку. Ка да је реч о управ ним по ступ ци ма ко ји 
се спро во де у цен тру за со ци јал ни рад, на те по ступ ке се у де лу раз гле да-
ња и пре пи си ва ња спи са кон крет не управ не ства ри при ме њу ју ис кљу чи-
во од ред бе За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, а по себ но од ред ба чла на 
70. став 4. ко јом се уста но вља ва оба ве за за ор ган ко ји во ди по сту пак да 
за кључ ком за бра ни раз гле да ње спи са кон крет ног управ ног пред ме та ако 
уста но ви да по сто је чи ње ни це и окол но сти ко је оправ да ва ју сум њу да би 
се раз гле да њем и пре пи си ва њем та квих спи са мо гла осу је ти ти свр ха по-
ступ ка или би то би ло у су прот но сти са јав ним ин те ре сом или оправ да-
ним ин те ре сом јед не од стра на ка или тре ћег ли ца. Од ред ба ма чла на 40. 
Пра вил ни ка утвр ђе ни су стан дар ди за оба вља ње по сло ва цен тра за со ци-
јал ни рад у вр ше њу јав них овла шће ња не за ви сно од ве ли чи не цен тра, а 
ве ли чи на цен тра, по вр ши на те ри то ри је ко ју по кри ва и спе ци фич но сти 
со ци јал них по тре ба ста нов ни штва на тој те ри то ри ји да ље опре де љу ју на-
чин на ко ји ће се обез бе ди ти до ступ ност услу га нео д ло жне ин тер вен ци је. 
При то ме су ис по што ва на устав на на че ла о по себ ној за шти ти де це и по-
ро ди це из од ре да ба чл. 64, 66. и 69. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, као и од-
ред бе ме ђу на род них прав них до ку ме на та ре ле вант них за за шти ту де це. 
На че ло хит но сти, као те ме ље но про це сно на че ло у по ступ ци ма у ве зи са 
по ро дич ним од но си ма, са др жа но је у од ред ба ма чла на 37. став 2. и чла-
на 87. За ко на о со ци јал ној за шти ти и обез бе ђи ва њу со ци јал не си гур но сти 
гра ђа на, у чла ну 332. став 2. По ро дич ног за ко на, као и у ме ђу на род ним 
кон вен ци ја ма ко је се ти чу деч јих пра ва и пра ва угро же них гру па. У по-
гле ду на во да у ини ци ја ти ви, ко ји се ти чу не до вољ ног бро ја за по сле них у 
цен три ма за со ци јал ни рад, огра ни че них ма те ри јал них сред ста ва, не по-
сто ја ња од го ва ра ју ћих од ре да ба у оп штим прав ним ак ти ма ко ји ма би се 
утвр ди ло пра во за по сле них ко ји пру жа ју услу ге нео д ло жне ин тер вен ци је 
на од го ва ра ју ће уве ћа ње за ра да по осно ву де жур ста ва или по осно ву при-
прав но сти и дру га пи та ња рад но прав ног ста ту са за по сле них, до но си лац 
ак та сма тра да на ве де на пи та ња ни су пред мет оспо ре ног пра вил ни ка већ 
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је реч о пи та њи ма ко ја се уре ђу ју ак ти ма по сло дав ца, од но сно до го во ри-
ма из ме ђу по сло дав ца и за по сле них и ко лек тив ним уго во ри ма у скла ду 
са оп штим про пи си ма о ра ду. По зи ва ње под но си о ца ини ци ја ти ве на не-
са гла сност оспо ре ног пра вил ни ка са од го ва ра ју ћим од ред ба ма За ко на о 
ра ду ни је, по ми шље њу до но си о ца ак та, ре ле вант но за оце ну ње го ве за-
ко ни то сти, има ју ћи у ви ду да прав ни основ за до но ше ње пра вил ни ка ни је 
са др жан у За ко ну о ра ду. Ка да је у пи та њу оце на устав но сти и за ко ни то-
сти од ре да ба чл. 41. до 44. Пра вил ни ка ко ји ма су утвр ђе ни кри те ри ју ми и 
ме ри ла на осно ву ко јих се од ре ђу је по тре бан број из вр ши ла ца по ве ре них 
по сло ва др жав не упра ве у цен три ма за со ци јал ни рад, у од го во ру је ука-
за но на чи ње ни цу да се по ве ре ни по сло ви др жав не упра ве фи нан си ра ју 
из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, а да по тре бан број из вр ши ла ца од ре ђу је ор-
ган др жав не упра ве из чи јег де ло кру га су ти по сло ви, у скла ду са за ко ном. 
У ве зи са на во ди ма под но си о ца ини ци ја ти ве да од ред ба чла на 45. став 1. 
Пра вил ни ка у де лу у ко ме је пред ви ђе на по моћ у са ста вља њу од го ва ра ју-
ћег под не ска ко ри сни ка цен тра ни је у скла ду са чла ном 54. став 1. За ко на 
о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), 
у од го во ру се на во ди да са др жи на оспо ре не од ред бе Пра вил ни ка у пот-
пу но сти од го ва ра са др жи ни од ред бе чла на 54. став 1. За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку, бу ду ћи да се услу га при је ма од но си ка ко на при јем 
под не са ка ко ји се до ста вља ју раз ли чи тим на чи ни ма и сред стви ма до ста-
ве, та ко и на при јем стра на ка, од но сно под но си ла ца раз ли чи тих под не-
са ка и стан дар де у ре а ли за ци ји лич ног кон так та. У ве зи са оспо ра ва њем 
од ред бе чла на 72. став 1. Пра вил ни ка, у од го во ру се на во ди да је оспо ре на 
од ред ба са гла сна од ред би чла на 81. став 3. тач ка 4. По ро дич ног за ко на ко-
ја утвр ђу је оба ве зу за ро ди те ље да ство ре усло ве за за јед нич ки жи вот са 
де те том ко је је на сме шта ју у уста но ви со ци јал не за шти те, а ако ли ше ње 
ро ди тељ ског пра ва ни је у нај бо љем ин те ре су де те та, од но сно ни је од го ва-
ра ју ће, цен тар тре ба да раз мо три дру ге по ступ ке ко ји обез бе ђу ју стал ни 
жи вот ни аран жман за де те, што укљу чу је и при ме ну хра ни тељ ства или 
усво је ња као стал них жи вот них аран жма на.

У прет ход ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ни Пра вил-
ник о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да цен тра за со ци јал ни 
рад до нео ми ни стар ра да и со ци јал не по ли ти ке 4. ју на 2008. го ди не, а на осно-
ву чла на 12. став 3. По ро дич ног за ко на („Слу жбе ни гла сник РС“, број 18/05), 
чла на 62. став 2, чла на 70. став 2. и чла на 78. став 3. За ко на о со ци јал ној за-
шти ти и обез бе ђи ва њу со ци јал не си гур но сти гра ђа на („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 
и 115/05) и чла на 17. став 4. и чла на 24. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 55/05, 71/05 и 101/07). Овим пра вил ни ком уре ђу је се оба вља ње де-
лат но сти цен тра за со ци јал ни рад у вр ше њу јав них овла шће ња, и то: ор га-
ни за ци ја, нор ма ти ви и стан дар ди струч ног ра да, и са др жај и на чин во ђе ња 
еви ден ци је о ко ри сни ци ма и до ку мен та ци је о струч ном ра ду (члан 1.).

Оспо ре ном од ред бом чла на 14. став 4. Пра вил ни ка про пи са но је да ће 
се при ступ до си је и ма ко ри сни ка, осим за по сле них у цен тру, обез бе ди ти 
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и над ле жном над зор ном ор га ну, пра во суд ним ор га ни ма и по ли ци ји, ко-
ри сни ку на ко га се по да ци од но се, као и ње го вом за кон ском за ступ ни ку, 
од но сно пу но моћ ни ку.

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 40. Пра вил ни ка про пи са но је: да се ор га-
ни за ци јом ра да цен тра и рас по ре дом рад ног вре ме на мо ра обез бе ди ти да 
гра ђа ни има ју 24 ча са не сме тан при ступ услу га ма нео д ло жних ин тер вен-
ци ја ка да је по треб но за шти ти де те, од ра слу или ста ру осо бу и пред у зе ти 
ме ре за оси гу ра ње без бед но сти, од но сно ка да по сто је оправ да ни раз ло-
зи да би не пред у зи ма њем хит них ме ра и услу га из над ле жно сти цен тра 
до шло до угро жа ва ња жи во та, здра вља и раз во ја осо бе ко јој је по треб на 
за шти та, као и у дру гим слу ча је ви ма ка да је нео п ход но пред у зи ма ње хит-
них ме ра у јав ном ин те ре су (став 1.); да се не сме тан при ступ услу га ма 24 
ча са обез бе ђу је ор га ни зо ва њем де жур ства по је ди них слу жби или по је ди-
них за по сле них, ван ре дов ног рад ног вре ме на, у про сто ри ја ма цен тра или 
у про сто ри ја ма дру ге јав не слу жбе, ор га на др жав не упра ве или ор га на је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве, или уво ђе њем при прав но сти (де жур ство за-
по сле ног у свом ста ну, до ступ ност пу тем те ле фо на и др.), ко ји са гла сно 
свом де ло кру гу има ју оба ве зу по сту па ња у слу ча ју из ста ва 1. овог чла на 
(став 2.); да од лу ку о уво ђе њу и рас по ре ду де жур ста ва, од но сно об ли ку 
при прав но сти до но си ди рек тор уста но ве (став 3.).

У оспо ре ним од ред ба ма чл. 41. до 45. Пра вил ни ка утвр ђе ни су нор-
ма ти ви за од ре ђи ва ње бро ја и струк ту ре струч них и дру гих рад ни ка пре-
ма бро ју ста нов ни ка на под руч ју за ко је се цен тар осни ва, као и пре ма 
укуп ном бро ју ко ри сни ка пра ва и услу га, мо гућ ност да се ре ше њем ми ни-
стар ства над ле жног за со ци јал на пи та ња одо бри по ве ћа ње бро ја рад ни ка 
у цен тру у ко ме је по ве ћан број ко ри сни ка пра ва и услу га, као и при јем 
под не са ка ко ји ма се ко ри сни ци обра ћа ју цен тру, а са ко ји ма се по сту па на 
на чин про пи сан за ко ном ко јим се уре ђу је оп шти управ ни по сту пак.

Пре ма оспо ре ној од ред би чла на 72. став 1. Пра вил ни ка, за сву де цу и 
мла де ко ји су из дво је ни из по ро ди це ро ди те ља, цен тар ће, нај да ље 12 ме-
се ци од до но ше ња, ре ви ди ра ти план стал но сти и раз мо три ти пред у зи ма-
ње до дат них ме ра из сво је над ле жно сти, укљу чу ју ћи по кре та ње по ступ ка 
за ли ше ње ро ди тељ ског пра ва или, ако ли ше ње ни је у нај бо љем ин те ре-
су де те та, раз мо три ти дру ге од го ва ра ју ће по ступ ке, укљу чу ју ћи при ме ну 
хра ни тељ ства, усво је ња или дру гог стал ног жи вот ног аран жма на.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да се јем чи за шти та по да та-
ка лич но сти, да се при ку пља ње, др жа ње, об ра да и ко ри шће ње по да та ка о 
лич но сти уре ђу је за ко ном, да је за бра ње на и ка жњи ва упо тре ба по да та ка 
о лич но сти из ван свр хе за ко ју су при ку пље ни, у скла ду са за ко ном, осим 
за по тре бе во ђе ња кри вич ног по ступ ка или за шти те без бед но сти Ре пу-
бли ке Ср би је, на на чин пред ви ђен за ко ном, као и да сва ко има пра во да 
бу де оба ве штен о при ку пље ним по да ци ма о сво јој лич но сти, у скла ду са 
за ко ном, и пра во на суд ску за шти ту због њи хо ве зло у по тре бе (члан 42.); 
да де ца ужи ва ју људ ска пра ва при ме ре но свом уз ра сту и ду шев ној зре ло-
сти, да су де ца за шти ће на од пси хич ког, фи зич ког, еко ном ског и сва ког 
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дру гог ис ко ри шћа ва ња или зло у по тре бља ва ња, да де ца ро ђе на ван бра ка 
има ју јед на ка пра ва као де ца ро ђе на у бра ку, као и да су пра ва де те та и 
њи хо ва за шти та уре ђе ни за ко ном (члан 64.); да по ро ди ца, мај ка, са мо хра-
ни ро ди тељ и де те у Ре пу бли ци Ср би ји ужи ва ју по себ ну за шти ту у скла ду 
са за ко ном, а по себ на за шти та пру жа се де ци о ко јој се ро ди те љи не ста-
ра ју и де ци ко ја су оме те на у пси хич ком или фи зич ком раз во ју (члан 66. 
ст. 1. и 3.); да гра ђа ни и по ро ди це ко ји ма је нео п ход на дру штве на по моћ 
ра ди са вла да ва ња со ци јал них и жи вот них те шко ћа и ства ра ња усло ва за 
за до во ља ва ње основ них жи вот них по тре ба, има ју пра во на со ци јал ну за-
шти ту, чи је се пру жа ње за сни ва на на че ли ма со ци јал не прав де, ху ма ни зма 
и по што ва ња људ ског до сто јан ства, а пра ва за по сле них и њи хо вих по ро ди-
ца на со ци јал но обез бе ђе ње и оси гу ра ње уре ђу је се за ко ном (члан 69. ст. 1. 
и 2.); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је си стем у обла сти здрав ства, 
со ци јал не за шти те, бо рач ке и ин ва лид ске за шти те, бри ге о де ци, обра зо-
ва ња, кул ту ре и за шти те кул тур них до ба ра, спор та, јав ног ин фор ми са ња 
и си стем јав них слу жби (члан 97. тач ка 10)); да по сло ве др жав не упра ве 
оба вља ју ми ни стар ства и дру ги ор га ни др жав не упра ве од ре ђе ни за ко ном 
(члан 136. став 2.); да се по је ди на јав на овла шће ња мо гу за ко ном по ве ри ти 
и пред у зе ћи ма, уста но ва ма, ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма (члан 137. став 
2.); да сви за ко ни и дру ги оп шти ак ти до не ти у Ре пу бли ци Ср би ји мо ра ју 
би ти са гла сни са Уста вом (члан 194. став 3), као и да сви под за кон ски оп-
шти ак ти Ре пу бли ке Ср би је, оп шти ак ти ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на 
јав на овла шће ња, по ли тич ких стра на ка, син ди ка та и удру же ња гра ђа на и 
ко лек тив ни уго во ри мо ра ју би ти са гла сни за ко ну (члан 195. став 1.).

Пре ма од ред ба ма чла на 12. По ро дич ног за ко на („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 18/05) по сло ве за шти те по ро ди це, по мо ћи по ро ди ци и ста ра тељ-
ства, у сми слу овог за ко на, вр ши цен тар за со ци јал ни рад (у да љем тек сту: 
ор ган ста ра тељ ства) (став 1.); ка да ор ган ста ра тељ ства у оба вља њу по-
сло ва утвр ђе них овим за ко ном ре ша ва у управ ним ства ри ма, оба вља ове 
по сло ве као по ве ре не (став 2.); ор га ни за ци ју ра да ор га на ста ра тељ ства, 
стан дар де струч ног ра да, те са др жај и на чин во ђе ња еви ден ци је и до ку-
мен та ци је про пи су је ми ни стар над ле жан за по ро дич ну за шти ту (став 3.). 
Са гла сно од ред би чла на 91. тач ка 3. За ко на, усво ји ти се мо же де те чи ји 
су ро ди те љи пот пу но ли ше ни ро ди тељ ског пра ва. Од ред ба ма чла на 291. 
на ве де ног За ко на про пи са но је да се на по сту пак ор га на упра ве ко ји је у 
ве зи са по ро дич ним од но си ма при ме њу ју од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је 
оп шти управ ни по сту пак, ако овим за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но (став 
1.), а у по ступ ку пред ор га ном ста ра тељ ства при ме њу ју се и ме то де струч-
ног со ци јал ног ра да и со ци јал не за шти те (став 2.).

За ко ном о со ци јал ној за шти ти и обез бе ђи ва њу со ци јал не си гур но-
сти гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 
46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 и 115/05) про пи са но је: да се услу-
га ма со ци јал ног ра да, у сми слу овог за ко на, сма тра пре вен тив на де лат-
ност, ди јаг но сти ка, трет ман и са ве то дав но-те ра пиј ски рад за сно ван на 
при ме ни струч них и на уч них са зна ња у ци љу пру жа ња струч не по мо ћи 
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по је дин ци ма, по ро ди ца ма и дру штве ним гру па ма да ре ша ва ју сво је жи-
вот не те шко ће или по моћ у ор га ни зо ва њу ло кал них и дру гих за јед ни ца да 
спре ча ва ју со ци јал не про бле ме и убла жа ва ју по сле ди це (члан 48. став 1.); 
да се по сту пак за оства ри ва ње пра ва из овог за ко на во ди по од ред ба ма 
За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, ако овим за ко ном ни је друк чи је од-
ре ђе но (члан 56. став 2.); да уста но ве со ци јал не за шти те мо гу да се осну ју 
ако има ју обез бе ђен про стор, опре му и по тре бан број струч них и дру гих 
рад ни ка у за ви сно сти од вр сте уста но ве, ко ји оба вља ју де лат ност уста но-
ве со ци јал не за шти те у скла ду са овим за ко ном (члан 66. став 1.), а бли же 
усло ве у по гле ду про сто ра, опре ме и по треб них струч них и дру гих рад-
ни ка за осни ва ње уста но ва со ци јал не за шти те про пи су је ми ни стар ство 
над ле жно за со ци јал на пи та ња (члан 66. став 2.); да уста но ва со ци јал не 
за шти те во ди еви ден ци ју о ко ри сни ци ма и до ку мен та ци ју о струч ном 
ра ду, а ми ни стар ство над ле жно за со ци јал на пи та ња про пи су је са др жај 
и на чин во ђе ња еви ден ци је о ко ри сни ци ма и до ку мен та ци ју о струч ном 
ра ду (члан 70.); да цен тар за со ци јал ни рад оба вља струч не по сло ве у 
спро во ђе њу со ци јал не за шти те и со ци јал ног ра да, и то: 1) от кри ва и пра-
ти со ци јал не по тре бе гра ђа на и про бле ме у обла сти со ци јал не за шти те, 2) 
пред ла же и пред у зи ма ме ре у ре ша ва њу ста ња со ци јал них по тре ба гра-
ђа на и пра ти њи хо во из вр ше ње, 3) ор га ни зу је и спро во ди од го ва ра ју ће 
об ли ке со ци јал не за шти те и не по сред но пру жа услу ге со ци јал не за шти те 
и со ци јал ног ра да, 4) раз ви ја и уна пре ђу је пре вен тив не ак тив но сти ко је 
до при но се спре ча ва њу и су зби ја њу со ци јал них про бле ма, 5) пру жа ди јаг-
но стич ке услу ге, спро во ди од го ва ра ју ћи трет ман, са ве то дав но-те ра пиј ске 
услу ге и струч ну по моћ ко ри сни ци ма, 6) под сти че, ор га ни зу је и ко ор ди-
ни ра про фе си о нал ни и до бро вољ ни ху ма ни тар ни рад у обла сти со ци јал-
не за шти те, 7) во ди еви ден ци ју и до ку мен та ци ју о пру же ним услу га ма и 
пред у зе тим ме ра ма у окви ру сво је де лат но сти, 8) во ди еви ден ци ју о де ци 
за усво је ње и по тен ци јал ним усво ји о ци ма на под руч ју за ко је је осно ван 
(члан 78. став 1.); да ми ни стар ство над ле жно за со ци јал на пи та ња утвр ђу-
је нор ма ти ве и стан дар де за оба вља ње по сло ва цен тра за со ци јал ни рад у 
вр ше њу јав них овла шће ња (члан 78. став 2.).

Раз ма тра ју ћи од ред бу чла на 14. став 4. Пра вил ни ка, ко јом је про пи-
са но да ће се при ступ до си је и ма ко ри сни ка, осим за по сле них у цен тру, 
обез бе ди ти и над ле жном над зор ном ор га ну, пра во суд ним ор га ни ма и по-
ли ци ји, ко ри сни ку на ко га се по да ци од но се, као и ње го вом за кон ском за-
ступ ни ку, од но сно пу но моћ ни ку, Устав ни суд је оце нио да је до но си лац 
ак та по сту пио у гра ни ца ма сво јих за кон ских овла шће ња да у по ступ ку 
спро во ђе ња со ци јал не за шти те и пру жа ња услу га со ци јал ног ра да у по-
ступ ку ре ша ва ња о тим пра ви ма пред ви ди слу ча је ве у ко ји ма ће би ти 
омо гу ћен при ступ до си је и ма ко ри сни ка цен тра на на чин ка ко је то про-
пи са но оспо ре ном од ред бом пра вил ни ка. Осим то га од ред бом чла на 340. 
став 2. По ро дич ног за ко на про пи са но је да на чин во ђе ња еви ден ци је и до-
ку мен та ци је шти ће ни ка про пи су је ми ни стар над ле жан за по ро дич ну за-
шти ту. Са гла сно на ве де ном за кон ском овла шће њу, Пра вил ни ком о еви-
ден ци ји и до ку мен та ци ји о шти ће ни ци ма, ко ји је до нео ми ни стар ра да, 



I. ОДЛУКЕ, РЕШЕЊА И ЗАКЉУЧЦИ УСТАВНОГ СУДА... 381

за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке („Слу жбе ни гла сник РС“, број 97/05), 
у чла ну 11. про пи са но је: да по дат ке из ста ра тељ ских књи га да је ор ган ста-
ра тељ ства на обра зло жен зах тев – су ду, др жав ном, од но сно јав ном ту жи-
о цу, ор га ну уну тра шњих по сло ва и дру гим ор га ни ма ста ра тељ ства (став 
1.); да се уве ре ње о по да ци ма из еви ден ци је о шти ће ни ци ма из да је – ли цу 
на ко је се ти по да ци од но се и за кон ском за ступ ни ку (став 2.).

Оспо ре ном од ред бом Пра вил ни ка се, та ко ђе, по оце ни Устав ног су да 
не до во ди у пи та ње устав но јем ство о за шти ти по да та ка лич но сти и пра во 
сва ко га да бу де оба ве штен о при ку пље ним по да ци ма о сво јој лич но сти, у 
скла ду са за ко ном, и пра во на суд ску за шти ту због њи хо ве зло у по тре бе, 
ка ко је то пред ви ђе но чла ном 42. Уста ва.

Ука зи ва ње под но си о ца ини ци ја ти ве да је оспо ре на од ред ба Пра вил-
ни ка не са гла сна са од ред бом чла на 70. став 4. За ко на о оп штем управ ном 
по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), ко ја са др жи за бра ну 
раз гле да ња и пре пи си ва ња, од но сно фо то ко пи ра ња спи са ко ји се во де као 
по вер љи ви, ако би се ти ме мо гла осу је ти ти свр ха по ступ ка или ако се то 
про ти ви јав ном ин те ре су или оправ да ном ин те ре су јед не од стра на ка или 
тре ћег ли ца, ни је, по оце ни Су да, од зна ча ја за оце ну за ко ни то сти оспо ре-
не од ред бе. Ово из раз ло га што при ступ до си је и ма ко ри сни ка из чла на 14. 
Пра вил ни ка ни је у ве зи са пра вом стра на ка на раз гле да ње спи са кон крет-
не управ не ства ри, има ју ћи у ви ду да су у до си је и ма ко ри сни ка са др жа не 
раз ли чи те ин фор ма ци је о лич но сти ко ри сни ка, а не са мо ак ти ве за ни за 
управ ни по сту пак и оства ри ва ње од ре ђе них пра ва у том по ступ ку.

Из истих на ве де них раз ло га, Устав ни суд је оце нио нео сно ва ним на-
во де под но си о ца ини ци ја ти ве о не са гла сно сти оспо ре не од ред бе Пра вил-
ни ка са од ред ба ма чл. 323. и 331. По ро дич ног за ко на, ко ји ма је про пи са но 
да је у по ступ ку за сни ва ња усво је ња и ста вља ња под ста ра тељ ство ис кљу-
че на јав ност.

На во ди под но си о ца ини ци ја ти ве да оспо ре на од ред ба Пра вил ни-
ка сво јом при ме ном у прак си отва ра мо гућ ност да за кон ски за ступ ник, 
од но сно пу но моћ ник ути че на тра ја ње, хит ност, ис ход и свр ху по ступ ка, 
што се про ти ви оправ да ном ин те ре су јед не од стра на ка или тре ћег ли ца, 
сво де се на пи та ње оправ да но сти и аде кват но сти при ме не оспо ре не од-
ред бе, о че му ни је над ле жан да од лу чу је Устав ни суд, са гла сно од ред би 
чла на 167. Уста ва. Осим то га, у управ ним по ступ ци ма ко ји се спро во де у 
цен тру за со ци јал ни рад, о чи ње ни ца ма ко је мо гу угро зи ти свр ху по ступ-
ка ор ган ко ји во ди по сту пак па зи по слу жбе ној ду жно сти.

На осно ву из ло же ног, Устав ни суд ни је при хва тио ини ци ја ти ву за 
оце ну устав но сти и за ко ни то сти оспо ре не од ред бе Пра вил ни ка, а са гла-
сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду (Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07).

Оспо ре не од ред бе чла на 40. Пра вил ни ка, ко ји ма је раз ра ђен стан дард 
до ступ но сти, услу га нео д ло жних ин тер вен ци ја ор га ни зо ва њем де жур ста-
ва по је ди них слу жби или за по сле них ван ре дов ног рад ног вре ме на, уво-
ђе њем при прав но сти, о че му од лу ку до но си ди рек тор цен тра, по оце ни 
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Устав ног су да са гла сна је за кон ским овла шће њи ма до но си о ца ак та да, 
у скло пу де фи ни са ња нор ма ти ва и стан дар да за оба вља ње по сло ва цен-
тра за со ци јал ни рад, свој рад ор га ни зу је на на чин ко јим ће се омо гу ћи ти 
до ступ ност услу га сви ма они ма ко ји ма су оне по треб не, а по себ но ка да 
је по треб но за шти ти де цу, од ра сле или ста ре осо бе, као и у си ту а ци ја ма 
ка да би не пред у зи ма њем хит них ме ра и услу га из над ле жно сти цен тра 
до шло до угро жа ва ња жи во та, здра вља и раз во ја осо ба ко јој је по треб на 
по себ на за шти та.

Оспо ре на од ред ба Пра вил ни ка, по оце ни Устав ног су да, са гла сна је и 
са од ред бом чла на 69. став 1. Уста ва пре ма ко јој гра ђа ни и по ро ди це ко ји-
ма је нео п ход на дру штве на по моћ има ју пра во на со ци јал ну за шти ту чи је 
се пру жа ње за сни ва на на че ли ма со ци јал не прав де, ху ма ни зма и по што-
ва ња људ ског до сто јан ства.

Пи та ња на ко ја ука зу је под но си лац ини ци ја ти ве, а ко ја се ти чу не до-
вољ ног бро ја за по сле них у цен три ма за со ци јал ни рад, огра ни че них ма-
те ри јал них сред ста ва, не по сто ја ња од го ва ра ју ћих од ре да ба о пра ву за-
по сле них ко ји пру жа ју услу ге нео д ло жних ин тер вен ци ја на од го ва ра ју ће 
уве ћа ње за ра да по осно ву де жур ста ва или по осно ву при прав но сти и дру-
гих пи та ња рад но прав ног ста ту са за по сле них као што је – од су ство кри-
те ри ју ма за рав но мер ну рас по де лу пред ме та за по сле ни ма, на чин струч ног 
уса вр ша ва ња, не по сто ја ње ме ри ла и кри те ри ју ма за утвр ђи ва ње ви шко-
ва за по сле них, ни су у над ле жно сти Устав ног су да утвр ђе ној чла ном 167. 
Уста ва, већ су на ве де на пи та ња у сфе ри од лу чи ва ња до но си о ца ак та, а у 
скла ду са оп штим про пи си ма о ра ду.

Оспо ре ном од ред бом се, та ко ђе по оце ни Устав ног су да, не до во де 
у пи та ње оба ве зе по сло дав ца на ис пла ту за ра де за по сле ног, обез бе ђе ња 
усло ва ра да и за шти те жи во та и здра вља на ра ду, пру жа ња оба ве ште ња о 
пра ви ма и оба ве за ма ко је про из ла зе из про пи са о без бед но сти и за шти-
ти жи во та и здра вља на ра ду утвр ђе не од ред ба ма чла на 16. За ко на о ра ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05 и 61/05) и чла на 9. За ко на о без бед но-
сти и здра вљу на ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/05), већ се оспо-
ре ном од ред бом утвр ђу је ор га ни за ци ја и рас по ред рад ног вре ме на ко ја 
тре ба да обез бе ди да гра ђа ни има ју ста лан и не сме тан при ступ услу га ма 
ко је су нео д ло жне и ко је су пре ци зно де фи ни са не Пра вил ни ком.

Из на ве де них раз ло га, Устав ни суд ни је при хва ти ини ци ја ти ву за оце-
ну устав но сти и за ко ни то сти чла на 40. Пра вил ни ка, а са гла сно од ред би 
чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

Оспо ре не од ред бе чл. 41. до 44. Пра вил ни ка, ко ји ма су утвр ђе ни кри-
те ри ју ми на осно ву ко јих се од ре ђу је број и струк ту ра струч них и дру-
гих рад ни ка, као и мо гућ ност по ве ћа ња бро ја рад ни ка, по оце ни Устав-
ног су да, са гла сне су за кон ским овла шће њи ма до но си о ца ак та из од ред бе 
чла на 66. став 2. За ко на о со ци јал ној за шти ти и обез бе ђи ва њу со ци јал не 
си гур но сти гра ђа на, пре ма ко јој бли же усло ве у по гле ду про сто ра, опре ме 
и по треб них струч них и дру гих рад ни ка за осни ва ње уста но ва со ци јал не 
за шти те про пи су је ми ни стар ство над ле жно за со ци јал на пи та ња.
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У по гле ду на во да у ини ци ја ти ви да је по сло дав цу пре пу ште но да про-
из вољ но од ре ђу је нор ма ти ве ка дро ва по ме ри ли ма ко ја су не по вољ ни ја 
по за по сле не, као и да по сто ји не сра зме ра из ме ђу про цен та уве ћа ња оби-
ма по сла и про цен та уве ћа ња за по сле них, Устав ни суд, са гла сно чла ну 
167. Уста ва, ни је над ле жан да од лу чу је о пи та њи ма оправ да но сти и аде-
кват но сти утвр ђе них нор ма ти ва ка дро ва из пра вил ни ка већ су на ве де на 
пи та ња ис кљу чи во у над ле жно сти до но си о ца ак та.

С тим у ве зи Устав ни суд, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о 
Устав ном су ду, ни је при хва тио ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти и за ко-
ни то сти оспо ре них од ре да ба чл. 41. до 44. Пра вил ни ка.

Устав ни суд, та ко ђе, ни је при хва тио ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти 
и за ко ни то сти чла на 45. Пра вил ни ка ко јим је, у окви ру ре гу ла ти ве при је-
ма под не са ка ко ри сни ка цен тра, про пи са но и пру жа ње по мо ћи у са ста-
вља њу под не са ка, јер је оце нио да је оспо ре ни члан Пра вил ни ка до нет у 
функ ци ји пру жа ња по мо ћи гра ђа ни ма и њи хо вим по ро ди ца ма ка да до ђу 
у ста ње со ци јал не по тре бе, као и у ци љу спре ча ва ња и от кла ња ња по сле-
ди ца та квог ста ња.

По зи ва ње под но си о ца пред став ке на од ред бу чла на 54. За ко на о оп-
штем управ ном по ступ ку, ко јом је про пи сан на чин по сту па ња са под не-
сци ма, а ко ја не пред ви ђа мо гућ ност пру жа ња по мо ћи у са ста вља њу под-
не са ка, по оце ни Су да, ни је од ути ца ја за оце ну за ко ни то сти, с об зи ром на 
то да оспо ре на од ред ба има зна че ње прет ход не про це ду ре ко ја има за циљ 
да ко ри сни ку, ко ји без по др шке со ци јал не слу жбе не мо же да за шти ти 
сво ја пра ва, по мог не у са ста вља њу од го ва ра ју ћег под не ска, чи ме се ни у 
ком слу ча ју не ути че на прав ну про це ду ру ко ју прет по ста вља За кон о оп-
штем управ ном по ступ ку. На про тив, та кво по сту па ње цен тра је у функ-
ци ји оства ри ва ња пра ва за јем че них од ред бом чла на 69. Уста ва.

Оце њу ју ћи од ред бу чла на 72. став 1. Пра вил ни ка, ко јом је про пи-
са на мо гућ ност хра ни тељ ства, усво је ња или дру гог стал ног жи вот ног 
аран жма на ка да ли ше ње ро ди тељ ског пра ва ни је у нај бо љем ин те ре-
су де те та, Устав ни суд је на шао да је оспо ре на од ред ба до не та са гла сно 
овла шће њи ма до но си о ца ак та из чла на 78. За ко на о со ци јал ној за шти ти 
и обез бе ђи ва њу со ци јал не си гур но сти гра ђа на да у спро во ђе њу со ци јал-
не за шти те и со ци јал ног ра да: пред ла же и пред у зи ма ме ре у ре ша ва њу 
ста ња со ци јал них по тре ба гра ђа на и пра ти њи хо во из вр ша ва ње; ор га-
ни зу је и спро во ди од го ва ра ју ће об ли ке со ци јал не за шти те и не по сред но 
пру жа услу ге со ци јал не за шти те и со ци јал ног ра да; раз ви ја и уна пре ђу је 
пре вен тив не ак тив но сти ко је до при но се спре ча ва њу и су зби ја њу со ци-
јал них про бле ма; пру жа ди јаг но стич ке услу ге, спро во ди од го ва ра ју ћи 
трет ман, са ве то дав но-те ра пиј ске услу ге и струч ну по моћ ко ри сни ци ма; 
под сти че, ор га ни зу је и ко ор ди ни ра про фе си о нал ни и ху ма ни тар ни рад 
у обла сти со ци јал не за шти те; во ди еви ден ци ју и до ку мен та ци ју о пру-
же ним услу га ма и пред у зе тим ме ра ма у окви ру сво је де лат но сти и во ди 
еви ден ци ју о де ци за усво је ње и по тен ци јал ним усво ји о ци ма на под руч-
ју на ко је је осно ван.
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Устав ни суд је оце нио нео сно ва ним на во де под но си о ца ини ци ја ти ве 
да је оспо ре на од ред ба Пра вил ни ка не са гла сна са од ред бом чла на 91. тач-
ка 3. По ро дич ног за ко на ко јом је про пи са на мо гућ ност усво је ња де те та 
чи ји су ро ди те љи пот пу но ли ше ни ро ди тељ ског пра ва, има ју ћи у ви ду да 
оспо ре на од ред ба не пре ју ди ци ра по ро дич ни ста тус де те та у сми слу хра-
ни тељ ства, усво је ња или дру гог стал ног жи вот ног аран жма на ако ли ше-
ње ро ди тељ ског пра ва ни је у нај бо љем ин те ре су де те та, већ има за циљ 
из на ла же ње оп ти мал ног ре ше ња за де те ка да не по сто је усло ви да се вра-
ти у сво ју при род ну по ро ди цу.

На овај на чин је, по оце ни Устав ног су да, у све му ре а ли зо ва на Уста-
вом га ран то ва на по себ на за шти та де це о ко јој се ро ди те љи не ста ра ју из 
од ред бе чла на 66. став 3. Уста ва.

С об зи ром на на пред из ло же но, Устав ни суд, са гла сно од ред би чла на 
53. став 3. За ко на о Устав ном су ду, ни је при хва тио ини ци ја ти ву за оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти оспо ре не од ред бе Пра вил ни ка.

Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном 
су ду, од ба цио зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та и рад њи 
пред у зе тих на осно ву оспо ре ног Пра вил ни ка, јер је до нео ко нач ну од лу ку.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач. 3) и 5) За ко на о Устав-
ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), Устав ни суд је до нео Ре-
ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-167/2008 од 11. ју на 2009. го ди не

Пра вил ник о са др жа ју по ре ске при ја ве за об ра чун 
по ре за на до бит пред у зе ћа

(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 139/04 и 19/05)
– члан 5. Део 10.

Из но си акон та ци ја по ре за ко је по ре ски об ве зник – ре зи дент пла ћа 
то ком го ди не у дру гој др жа ви, у скла ду са про пи си ма те др жа ве, ни су 
од ути ца ја на ви си ну ме сеч не акон та ци је по ре за ко је пла ћа у Ре пу бли ци 
Ср би ји, бу ду ћи да ме сеч не акон та ци је не пред ста вља ју ко нач но утвр ђе-
ну по ре ску оба ве зу ре зи ден та за од ре ђе ни по ре ски пе ри од. От кла ња ње 
дво стру ког опо ре зи ва ња ве зу је се за из нос утвр ђе ног по ре за на до бит 
на кра ју го ди не.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не-
за ко ни то сти и не са гла сно сти са Уго во ром о из бе га ва њу дво стру ког опо-
ре зи ва ња у од но су на по ре зе на до хо дак и на имо ви ну, за кљу че ним из ме-
ђу Са ве зне вла де Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је 
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(„Слу жбе ни лист СРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри“, број 3/05) од ред бе чла на 5. 
Део 10. Пра вил ни ка о са др жа ју по ре ске при ја ве за об ра чун по ре за на до-
бит пред у зе ћа („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 139/04 и 19/05).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну за ко ни то сти од ред бе 

чла на 5. Део 10. Пра вил ни ка о са др жа ју по ре ске при ја ве за об ра чун по ре за 
на до бит пред у зе ћа („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 139/04 и 19/05). У ини ци-
ја ти ви се на во ди да је „оспо ре ном од ред бом про пи са но да се акон та ци је 
по ре за на до бит пла ћа ју за по сло ва ње ка ко у зе мљи та ко и у ино стран ству, 
иако прав но ли це пла ћа акон та ци је по овом осно ву дру гој др жа ви (у кон-
крет ном слу ча ју Ру ској Фе де ра ци ји)“. Ини ци ја тор ис ти че да на ве де ни Пра-
вил ник у оспо ре ном де лу 10. под на зи вом „По да ци од зна ча ја за од лу чи ва-
ње ви си не акон та ци је“ ни је пред ви део по зи ци ју на ко ју би се унео по да так 
о од би ја њу из но са акон та ци ја ко је се по про пи си ма пла ћа ју Ру ској Фе де-
ра ци ји од из но са об ра чу на те акон та ци је по про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је. 
Из на ве де ног раз ло га, по ми шље њу ини ци ја то ра, оспо ре на од ред ба Пра-
вил ни ка у су прот но сти је са од ред бом чла на 51. За ко на о по ре зу на до бит 
пред у зе ћа („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 25/01, 80/02, 43/03 и 84/04), као и 
са чла ном 7. Уго во ра из ме ђу Са ве зне вла де Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је 
и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о из бе га ва њу дво стру ког опо ре зи ва ња у од но су 
на по ре зе на до хо дак и на имо ви ну („Слу жбе ни лист СРЈ – Ме ђу на род ни 
уго во ри“, број 3/05).

До но си лац ак та је до ста вио Устав ном су ду од го вор у ко ме се, по ред 
оста лог, ис ти че да утвр ђи ва ње по да та ка ко ји су од зна ча ја за ви си ну акон-
та ци је по ре за про ис ти чу из по зи тив них за кон ских ре ше ња, те да је на чин 
ис ка зи ва ња тих по да та ка про пи сан Пра вил ни ком у са гла сно сти са прав-
ним си сте мом Ре пу бли ке Ср би је. Ис ти че се да је по ла зни основ за утвр-
ђи ва ње ви си не акон та ци је по ре за на до бит пред у зе ћа об ра чу на ти по-
рез ис ка зан у по ре ској при ја ви за прет ход ну го ди ну (по осно ву до би ти 
оства ре не у Ре пу бли ци и из ван ње), а ко ји се ума њу је по осно ву укуп но 
не ис ко ри шће них де ло ва по ре ских кре ди та за ула га ња у основ на сред ства 
и за по рез на до бит и по рез по од бит ку пла ћен од стра не не ре зи дент не 
фи ли ја ле ма тич ног пред у зе ћа, али не и по осно ву из но са акон та ци ја ко-
је стал на по слов на је ди ни ца ре зи дент ног об ве зни ка пла ћа у дру гој др жа-
ви, сход но на ци о нал ном за ко но дав ству те др жа ве. По ред ово га, да ва лац 
од го во ра ис ти че да се из нос об ра чу на тог по ре за, ис ка зан на ред ном бро-
ју 10.1. Обра сца ПДП за свр ху утвр ђи ва ња укуп ног из но са акон та ци је и 
ме сеч ног из но са акон та ци ја, ума њу је са мо за при зна ти, а не ис ко ри шће ни 
део по ре ског кре ди та утвр ђен по ко нач ном го ди шњем по ре ском би лан су 
из прет ход ног, од но сно прет ход них по ре ских пе ри о да, ко ји се мо же пре-
не ти у на ред не го ди не у скла ду са за ко ном. На и ме, бу ду ћи да се по ре ски 
кре дит за пла ће ни по рез у дру гој др жа ви при зна је по осно ву утвр ђе не ко-
нач не по ре ске оба ве зе, а не и по осно ву акон та тив не оба ве зе по ре за, то 
не по сто ји мо гућ ност ума ње ња по ре за на до бит ре зи дент ног об ве зни ка 
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у Ре пу бли ци Ср би ји за те ку ћи пе ри од за из нос ко ји на име акон та ци је по-
ре за на до бит стал на по слов на је ди ни ца тог ре зи дент ног об ве зни ка пла ћа 
у дру гој др жа ви у скла ду са на ци о нал ним за ко но дав ством те др жа ве, те 
сто га не по сто ји ни основ за про пи си ва ње оба ве зе уно ше ња у оспо ре ни 
део Пра вил ни ка по да тка о ума ње њу акон та ци ја по ре за на до бит по осно-
ву акон та ци ја пла ће них у ино стран ству.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је сле де ће:
Пра вил ник о са др жа ју по ре ске при ја ве за об ра чун по ре за на до бит 

пред у зе ћа („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 139/04, 19/05, 15/06 и 59/06) до нео 
је ми ни стар фи нан си ја, по зи ва ју ћи се на од ред бе чла на 38. став 2. За ко-
на о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03 и 55/04) и чла на 63. став 4. За ко на о по-
ре зу на до бит пред у зе ћа („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 25/01, 80/02, 43/03 и 
84/04). Под но си лац ини ци ја ти ве оспо ра ва за ко ни тост од ре да ба чла на 5. 
Део 10. Пра вил ни ка из 2004. го ди не, са ње го вим из ме на ма и до пу на ма из 
2005. го ди не, не об у хва та ју ћи ини ци ја ти вом и из ме не и до пу не Пра вил-
ни ка из 2006. го ди не.

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 5. Део 10. Пра вил ни ка ко ји се ини ци ја-
ти вом оспо ра ва про пи са но је да се у обра зац ПДП уно се по да ци од зна-
ча ја за утвр ђи ва ње ви си не акон та ци је, и то: 1) под ред ним бро јем 10.1. – 
об ра чу на ти по рез са ред ног бро ја 9.3; 2) под ред ним бро јем 10.2. – уку пан 
из нос не ис ко ри шће ног де ла по ре ског кре ди та ис ка зан као збир из но са са 
ред. бр. 102.1. до 10.2.3; 3) под ред. бр. 10.2.1. до 10.2.3. – по је ди нач ни из-
но си не ис ко ри шће ног де ла по ре ског кре ди та ис ка за ног на ред ном бро ју 
5. Обра сци ПК, ред ном бро ју 5. Обра сци ПК1 и ред ном бро ју 7. Анек са 
Обра сца ПБ 1. про пи са них Пра вил ни ком; 4) под ред ним бро јем 10.3. – 
уку пан из нос акон та ци ја (из нос са ред ног бро ја 10.1. ми нус из нос са ред-
ног бро ја 10.2.); и 5) под ред ним бро јем 10.4. – ме сеч ни из нос акон та ци ја 
(уку пан из нос акон та ци ја по де љен са 12 ме се ци). На ве де на од ред ба Пра-
вил ни ка је до пу ње на но вом тач ком 3а, сту па њем на сна гу Пра вил ни ка о 
из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о са др жа ју по ре ске при ја ве за об ра-
чун по ре за на до бит пред у зе ћа („Слу жбе ни гла сник РС“, број 59/06), ко-
јом је пред ви ђе но да се под ред ним бро јем 10.3. уно си по да так о ума ње њу 
об ра чу на тог по ре за из чл. 50а и 50б За ко на, ис ка за но на ред ном бро ју 6. 
Обра сца СУ про пи са ног Пра вил ни ком. По ред ово га, на ве де ним из ме на-
ма и до пу на ма Пра вил ни ка су из ме ње не и тач. 4) и 5) Де ла 10. Пра вил-
ни ка, али те из ме не ни су од ути ца ја на од лу чи ва ње у овој прав ној ства ри. 
Са гла сно чла ну 3. из ме на и до пу на Пра вил ни ка, обра зац ПДП за ме њен је 
но вим обра сцем ПДП, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов 
са став ни део.

За ко ном о по ре зу на до бит пред у зе ћа („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
25/01, 80/02, 43/03 и 84/04), из ме ђу оста лог, про пи са но је да је по ре ски об ве-
зник у сми слу чла на 1. овог за ко на ре зи дент Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек-
сту: ре зи дент ни об ве зник) ко ји под ле же опо ре зи ва њу до би ти ко ју оства ри 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: Ре пу бли ка) и из ван ње 
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(члан 2. став 1.); да ако ре зи дент ни об ве зник оства ри до бит по сло ва њем 
у дру гој ре пу бли ци, од но сно др жа ви, на ко ју је пла ћен по рез у тој ре пу-
бли ци, од но сно др жа ви, на ра чун по ре за на до бит пред у зе ћа утвр ђе ног 
пре ма од ред ба ма овог за ко на одо бра ва му се по ре ски кре дит у ви си ни по-
ре за на до бит пла ће ног у тој дру гој ре пу бли ци, од но сно др жа ви, при че-
му по ре ски кре дит из ста ва 1. овог чла на не мо же би ти ве ћи од из но са 
ко ји би се об ра чу нао при ме ном од ре да ба овог за ко на на до бит оства ре ну 
у дру гој ре пу бли ци, од но сно у ино стран ству (члан 51.); да са др жај по ре-
ске при ја ве и по ре ског би лан са бли же уре ђу је ми ни стар фи нан си ја (члан 
63. став 3.); да је по ре ски об ве зник ду жан да у по ре ској при ја ви об ра чу на 
по рез на до бит за по ре ски пе ри од за ко ји се при ја ва под но си и да ако је 
об ве зник по ре за у ви ду акон та ци је пла тио ма ње по ре за не го што је био 
ду жан да пла ти по оба ве зи об ра чу на тој у по ре ској при ја ви, ду жан је да 
раз ли ку упла ти нај ка сни је до под но ше ња по ре ске при ја ве, а ако је у ви-
ду акон та ци је пла тио ви ше по ре за не го што је био ду жан да пла ти, ви ше 
пла ће ни по рез се ура чу на ва као акон та ци ја за на ред ни пе ри од или се об-
ве зни ку вра ћа на ње гов зах тев (члан 66. ст. 1, 2. и 4.); да по ре ски об ве зник 
то ком го ди не по рез на до бит пла ћа у ви ду ме сеч них акон та ци ја, чи ју ви-
си ну утвр ђу је на осно ву по ре ске при ја ве за прет ход ну го ди ну у ко јој ис-
ка зу је и по дат ке од зна ча ја за утвр ђи ва ње ви си не акон та ци је у на ред ној 
го ди ни (члан 67. став 1.).

За кон о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07 
и 20/09) у од ред би чла на 38. став 2, та ко ђе, про пи су је да се по ре ска при ја-
ва под но си на обра сцу ко ји про пи су је ми ни стар, уз ко ји се при ла жу од го-
ва ра ју ћи до ка зи.

Од ред бом чла на 7. став 1. Уго во ра из ме ђу Са ве зне вла де Са ве зне Ре пу-
бли ке Ју го сла ви је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о из бе га ва њу дво стру ког опо ре-
зи ва ња у од но су на по ре зе на до хо дак и на имо ви ну („Слу жбе ни лист СРЈ 

– Ме ђу на род ни уго во ри“, број 3/05) пред ви ђе но је да се до бит пред у-
зе ћа др жа ве уго вор ни це опо ре зу је са мо у тој др жа ви, осим ако пред у зе-
ће оба вља по сло ва ње у дру гој др жа ви уго вор ни ци пре ко стал не је ди ни це 
ко ја се у њој на ла зи, а ако пред у зе ће оба вља по сло ва ње у дру гој др жа ви 
уго вор ни ци пре ко стал не је ди ни це, до бит пред у зе ћа опо ре зу је се у тој др-
жа ви, али са мо до из но са ко ји се при пи су је тој стал ној је ди ни ци.

Устав ни суд је утвр дио да из на ве де них од ре да ба За ко на о по ре зу на 
до бит пред у зе ћа и по твр ђе ног ме ђу на род ног уго во ра сле ди да су про пи-
са ни, од но сно уго во ре ни ме ха ни зми чи ји је циљ от кла ња ње дво стру ког 
опо ре зи ва ња до би ти ко ју по ре ски об ве зник јед не др жа ве оства ри по сло-
ва њем у дру гој др жа ви, а на ко ју је у тој др жа ви пла тио по рез. Та ко ђе, из 
од ре да ба За ко на про из ла зи да је ми ни стар над ле жан за фи нан си је из ри-
чи то овла шћен да бли же уре ђу је са др жај по ре ске при ја ве.

Суд је оце нио да из од ре да ба чл. 51, 66. и 67. За ко на о по ре зу на до бит 
пред у зе ћа про из ла зи да За кон пра ви раз ли ку из ме ђу утвр ђи ва ња ко нач-
не оба ве зе по ре за на до бит пред у зе ћа и пла ћа ња акон та ци је овог по ре за. 
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На и ме, са гла сно од ред ба ма чла на 66. За ко на, по ре ска оба ве за за од ре ђе ни 
по ре ски пе ри од, а то је прет ход на по слов на, по пра ви лу ка лен дар ска, го-
ди на утвр ђу је се на осно ву под не те по ре ске при ја ве, од но сно не по сред но 
од стра не По ре ске упра ве, у слу ча је ви ма и на на чин пред ви ђен од ред бом 
чла на 69. За ко на. При ли ком утвр ђи ва ња ви си не ко нач не оба ве зе по ре за 
на до бит пред у зе ћа ко ја је оства ре на у прет ход ној го ди ни, има ју ћи у ви ду 
да су та да, по за вр шет ку по слов не го ди не, по зна ти сви еле мен ти од зна-
ча ја за утвр ђи ва ње опо ре зи ве до би ти као по ре ске осно ви це, узи ма ју се у 
об зир сви по да ци од ко јих за ви си утвр ђи ва ње по ре ске оба ве зе. Са гла сно 
на ве де ном, од ред бом чла на 5, Део 8, тач ка 7) оспо ре ног Пра вил ни ка пред-
ви ђе но је да се у обра зац по ре ске при ја ве, под ред ним бро јем 8. 7. уно си 
из нос по ре за ко ји је пла ћен на до бит оства ре ну по сло ва њем у дру гој ре-
пу бли ци, од но сно у дру гој др жа ви, а нај ви ше до из но са утвр ђе ног у скла-
ду са чла ном 51. став 2. За ко на, што је је дан од еле ме на та ко ји ути че на 
утвр ђи ва ње ви си не ко нач не оба ве зе по ре за, а из раз ло га от кла ња ња дво-
стру ког опо ре зи ва ња до би ти ко ју је ре зи дент ни по ре ски об ве зник оства-
рио по сло ва њем у дру гој др жа ви и на та ко оства ре ну до бит у тој др жа ви 
пла тио по рез. Са дру ге стра не, из од ре да ба чла на 67. За ко на сле ди да се 
то ком по слов не (ка лен дар ске) го ди не по рез на до бит пред у зе ћа пла ћа у 
ви ду ме сеч них акон та ци ја чи ја се ви си на од ре ђу је на осно ву по ре ске при-
ја ве за прет ход ну го ди ну.

Устав ни суд је оце нио да ме сеч не акон та ци је ко је по ре ски об ве зник 
пла ћа то ком ка лен дар ске го ди не не пред ста вља ју ње го ву ко нач ну по ре ску 
оба ве зу, што не спор но про из ла зи и из од ре да ба чла на 66. ст. 2. и 4. За ко на 
ко ји ма је про пи са но да ако је по ре ски об ве зник у ви ду акон та ци је пла тио 
ма ње по ре за не го што је био ду жан да пла ти по оба ве зи об ра чу на тој у по-
ре ској при ја ви, ду жан је да раз ли ку упла ти нај ка сни је до под но ше ња по-
ре ске при ја ве, а ако је у ви ду акон та ци ја пла тио ви ше по ре за не го што је 
био ду жан да пла ти, ви ше пла ће ни по рез му се ура чу на ва као акон та ци ја 
за на ред ни пе ри од или му се на ње гов зах тев вра ћа.

По ла зе ћи од на ве де них за кон ских од ре да ба Устав ни суд је утвр дио да 
из но си акон та ци ја по ре за ко је по ре ски об ве зник – ре зи дент пла ћа то ком 
го ди не у дру гој др жа ви, у скла ду са про пи си ма те др жа ве, ни су од ути ца-
ја на ви си ну ме сеч не акон та ци је по ре за ко је пла ћа у Ре пу бли ци Ср би ји, 
бу ду ћи да се от кла ња ње дво стру ког опо ре зи ва ња, са гла сно чла ну 51. став 
1. За ко на и чла ну 7. став 1. по твр ђе ног ме ђу на род ног уго во ра ве зу је за из-
нос утвр ђе ног по ре за на до бит на кра ју го ди не, а ме сеч не акон та ци је не 
пред ста вља ју ко нач но утвр ђе ну по ре ску оба ве зу ре зи ден та за од ре ђе ни 
по ре ски пе ри од. У том сми слу, Суд је оце нио да оспо ре не од ред бе Пра-
вил ни ка ни су не са гла сне са од ред ба ма чла на 51. За ко на о по ре зу на до бит 
пред у зе ћа, као ни од ред би чла на 7. став 1. Уго во ра из ме ђу Са ве зне вла-
де Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о из бе га ва њу 
дво стру ког опо ре зи ва ња у од но су на по ре зе на до хо дак и на имо ви ну. Ка-
ко је Суд на шао да под не та ини ци ја ти ва ни је осно ва на, са гла сно од ред би 
чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07), сте кли су се усло ви за ње но не при хва та ње.
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На осно ву на ве де ног и од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном 
су ду, Суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУп-14/2009 од 17. ју на 2009. го ди не

Пра вил ник о Конт ном окви ру и са др жи ни ра чу на у Конт ном окви ру
за при вред на дру штва, за дру ге и пред у зет ни ке

(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 114/06)
– чл. 26. и 27.

Оспо ре ним од ред ба ма Пра вил ни ка, у окви ру за ко ном утвр ђе них 
овла шће ња ми ни стра, бли же су уре ђе на пи та ња ко ја се од но се на са др-
жи ну ра чу на у конт ном окви ру, од но сно на чин ис ка зи ва ња гу би та ка и 
до би та ка са гла сно ме ђу на род ним ра чу но вод стве ним стан дар ди ма, а о 
евен ту ал ним из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка над ле жан је да од лу чу је 
ми ни стар фи нан си ја, као ње гов до но си лац.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не за ко ни то сти од ре да ба чл. 26. и 27. Пра вил ни ка о Конт ном окви ру и са-
др жи ни ра чу на у Конт ном окви ру за при вред на дру штва, за дру ге и пред-
у зет ни ке („Слу жбе ни гла сник РС“, број 114/06)

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну за ко ни то сти од ре да ба 

чл. 26. и 27. Пра вил ни ка о Конт ном окви ру и са др жи ни ра чу на у Конт ном 
окви ру за при вред на дру штва, за дру ге и пред у зет ни ке. Ини ци ја ти вом је 
оспо ре на за ко ни тост на ве де них од ре да ба Пра вил ни ка у од но су на од ред бе 
чл. 271. и 273. За ко на о при вред ним дру штви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 125/04). У ини ци ја ти ви се на во ди да из на ве де них од ре да ба За ко на 
про ис ти че да ако при вред но дру штво у по слов ној го ди ни оства ри до би так 
у по сло ва њу, а има не по кри ве ни гу би так из ра ни јих го ди на, до бит мо ра да 
рас по ре ди за по кри ће гу бит ка пре не го што од лу чи о рас по ре ду до би ти за 
дру ге на ме не, па и у слу ча ју ка да од лу ку о рас по ре ду до би ти за дру ге на ме-
не до но си при ли ком до но ше ња од лу ке о усва ја њу фи нан сиј ског из ве шта-
ја. Та ко ђе, ис ти че се да ако дру штво у по слов ној го ди ни ис ка же гу би так у 
по сло ва њу, а рас по ла же не рас по ре ђе ном до би ти и ре зер ва ма ко је се мо гу 
ко ри сти ти за по кри ће гу бит ка, да би исто вре ме но до не ло од лу ку о усва ја њу 
фи нан сиј ског из ве шта ја и од лу ку о сма ње њу основ ног ка пи та ла за по кри ће 
гу бит ка у фи нан сиј ском из ве шта ју, мо ра да ис ка же да је за по кри ће гу бит ка 
ко ји је утвр ђен у по сло ва њу за по слов ну го ди ну ис ко ри сти ло не рас по ре ђе-
ну до бит из ра ни јих го ди на, као и ре зер ве ко је мо же ко ри сти ти за по кри-
ће гу бит ка. Пре ма на во ди ма ини ци ја то ра, оспо ре ним Пра вил ни ком ни је 
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про пи са на мо гућ ност да се гу би так по кри ва сма ње њем основ ног ка пи-
та ла, а по кри ће гу бит ка се ис ка зу је као сма ње ње не рас по ре ђе не до би ти и 
ре зер ви, и то ка ко ре зер ви из до би ти, та ко и ре ва ло ри за ци о них ре зер ви. 
Чи ње ни ца да Пра вил ни ком ни је про пи са на на ве де на мо гућ ност, пре ма ми-
шље њу ини ци ја то ра, не зна чи „да се то не мо же чи ни ти, јер је ова мо гућ-
ност про пи са на од ред ба ма За ко на о при вред ним дру штви ма“. С тим у ве зи, 
ини ци ја тор на во ди да ако при вред но дру штво од лу чи да гу би так по кри ва 
сма ње њем основ ног ка пи та ла, за по кри ће гу бит ка прет ход но мо ра да ис ко-
ри сти не рас по ре ђе ну до бит и ре зер ве, укљу чу ју ћи и ре ва ло ри за ци о не ре-
зер ве. Сто га се у ини ци ја ти ви кон ста ту је да оспо ре ни Пра вил ник са др жи 
не до стат ке ко ји се од ра жа ва ју на фи нан сиј ске из ве шта је, али ка да је у пи-
та њу ис ка зи ва ње сма ње ња основ ног ка пи та ла, ра ди по кри ћа гу бит ка, ини-
ци ја тор сма тра да то Пра вил ник ипак омо гу ћа ва, јер је у чла ну 23. Пра вил-
ни ка про пи са но да се на ред. бр. 12. под озна ком AОП412 ис ка зу је сма ње ње 
ста ња на ра чу ни ма основ ног ка пи та ла у те ку ћој го ди ни по свим осно ва ма, 
из у зев сма ње ња по осно ву ис прав ке ма те ри јал но зна чај них гре ша ка и про-
ме не ра чу но вод стве не по ли ти ке ко је се ис ка зу је под дру гим озна ка ма AОП. 
Ини ци ја тор из ра жа ва ми шље ње да се ис ка зи ва ње по кри ћа гу бит ка у окви-
ру фа зе из ра де фи нан сиј ских из ве шта ја, у скла ду са од ред ба ма чл. 271. и 
273. За ко на о при вред ним дру штви ма, мо же по сти ћи из ме на ма оспо ре ног 
Пра вил ни ка, ко је би на тај на чин омо гу ћи ле да ту ку ћи гу би так бу де ис ка зан 
са мо у би лан су успе ха, а не и у би лан су ста ња за из ве штај ну го ди ну, бу ду ћи 
да кре ди то ри за при вред на дру штва ко ја ис ка жу гу би так у би лан су ста ња 
да ју не га тив ну оце ну о бо ни те ту, од но сно њи хо вој кре дит ној спо соб но сти.

До но си лац ак та је до ста вио Устав ном су ду од го вор у ко ме ис ти че да 
на во ди ини ци ја то ра ко ји ма се оспо ра ва за ко ни тост од ре да ба чл. 26. и 27. 
Пра вил ни ка ни су осно ва ни. У од го во ру се ис ти че да се ре зул тат по сло ва-
ња ко ји при вред но дру штво оства ри и ис ка же у фи нан сиј ском из ве шта ју 
за те ку ћу го ди ну утвр ђу је у скла ду са За ко ном о ра чу но вод ству и ре ви зи-
ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 46/06), а рас по де ла до би ти и по кри ће гу-
бит ка вр ши на на чин уре ђен За ко ном о при вред ним дру штви ма. Да ва лац 
од го во ра на во ди да ни је про пи сан рок у ко јем је при вред но дру штво ду-
жно да из вр ши рас по де лу до би ти или по кри ће гу бит ка, што по ње го вом 
ми шље њу зна чи да до бит мо же да оста не не рас по ре ђе на, од но сно гу би так 
не по кри вен. Пре ма на во ди ма из од го во ра, на чин про пи си ва ња би лан сних 
по зи ци ја уре ђен је чл. 9. и 10. IV Ди рек ти ве ЕУ ко ји ма је пред ви ђе на оба-
ве за да у би лан су ста ња бу де ис ка за на по зи ци ја до би так, од но сно гу би так 
из по слов не го ди не и то одво је но од по зи ци је до би так, од но сно гу би так 
из ра ни јих го ди на, што би ланс ста ња чи ни ин фор ма ци о но по ду дар ним са 
би лан сом успе ха у по гле ду те ку ћег ре зул та та. До но си лац ак та у свом од-
го во ру по себ но апо стро фи ра ми шље ње да по кри ће гу бит ка у ра чу но вод-
стве ном сми слу ни је мо гу ће спро ве сти пре до но ше ња од лу ке над ле жног 
ор га на при вред ног дру штва о по кри ћу гу бит ка и то пот кре пљу је од ред-
бом чла на 215. тач ка 3. За ко на о при вред ним дру штви ма ко јом је утвр ђен 
ред по ко ме се рас по ре ђу је до бит по усва ја њу фи нан сиј ског из ве шта ја за 
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прет ход ну го ди ну. На осно ву то га се кон ста ту је да по кри ће гу бит ка и рас-
по де лу до би ти не тре ба по сма тра ти са мо као ра чу но вод стве не опе ра ци је, 
већ као од лу ку скуп шти не при вред ног дру штва без ко је ни је мо гу ће спро-
ве сти од го ва ра ју ћа књи же ња.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је сле де ће:
Оспо ре ни Пра вил ник о Конт ном окви ру и са др жи ни ра чу на у Конт-

ном окви ру за при вред на дру штва, за дру ге и пред у зет ни ке до нет је на 
осно ву од ред бе чла на 15. став 2. тач ка 1) За ко на о ра чу но вод ству и ре ви-
зи ји, ко јом је утвр ђе но овла шће ње за ми ни стра фи нан си ја да про пи су је 
Конт ни оквир и са др жи ну ра чу на у Конт ном окви ру, на на чин ко ји обез-
бе ђу је пу ну при ме ну MRS/MSFI за при вред на дру штва, за дру ге, пред у зет-
ни ке, бер зе и бро кер ско-ди лер ска дру штва, као и за дру га прав на ли ца.

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 26. ст. 1. до 6. Пра вил ни ка про пи са но је 
да се на ра чу ни ма гру пе 34 – Не рас по ре ђе ни до би так ис ка зу је не рас по ре-
ђе ни до би так ра ни јих го ди на и те ку ће го ди не (став 1.), с тим да је у оста-
лим од ред ба ма ст. 2. до 6. истог чла на про пи са на са др жи на ра чу на у окви-
ру исте гру пе у сми слу еви ден ти ра ња раз ли чи тих ре ле вант них по да та ка.

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 27. Пра вил ни ка про пи са но је да се на 
ра чу ни ма гру пе 35 – Гу би так, ис ка зу је гу би так ра ни јих го ди на и гу би так 
те ку ће го ди не до ви си не ка пи та ла пре ма на зи ви ма ра чу на ове гру пе. Од-
ред ба ма ст. 2. и 3. овог чла на пред ви ђе но је да се на ра чу ну 350 – Гу би так 
ра ни јих го ди на ис ка зу је гу би так из ра ни јих го ди на пре но сом са ра чу на 
351 – Гу би так те ку ће го ди не, као и да се у ко рист или на те рет овог ра чу на 
књи жи и ефе кат по осно ву про ме не ра чу но вод стве не по ли ти ке и ис прав-
ке ма те ри јал но зна чај не гре шке, у скла ду са MRS8 и усво је ном ра чу но вод-
стве ном по ли ти ком. Пре ма од ред ба ма ст. 4, 5. и 6. овог чла на на ра чу ну 
351 – Гу би так те ку ће го ди не ис ка зу је се гу би так утвр ђен на кра ју об ра-
чун ског пе ри о да за ду же њем овог ра чу на у ко рист ра чу на 723 – Пре нос 
до бит ка или гу бит ка, гу би так те ку ће го ди не ко ји је ис ка зан на ра чу ну 351, 
при ли ком пре но са по чет ног ста ња у на ред ном об ра чун ском пе ри о ду пре-
но си се на ра чун 350 – Гу би так ра ни јих го ди на, а по кри ће гу бит ка вр ши 
се на те рет ра чу на 340 – Не рас по ре ђе ни до би так ра ни јих го ди на и ра чу на 
гру пе 32 и 33, у скла ду са за ко ном и оп штим или дру гим ак ти ма прав ног 
ли ца, од но сно пред у зет ни ка.

Од ред ба ма чла на 271. За ко на о при вред ни дру штви ма про пи са но је 
да се: основ ни ка пи тал отво ре ног ак ци о нар ског дру штва мо же сма њи ти 
на по јед но ста вље ни на чин ра ди из рав на ва ња са ни жом вред но сти не то 
имо ви не, да би се по кри ли гу би ци, а у од лу ци о сма ње њу основ ног ка-
пи та ла на во ди се да се ка пи тал сма њу је са тим ци љем (став 1.); сма ње ње 
основ ног ка пи та ла отво ре ног ак ци о нар ског дру штва у по јед но ста вље ном 
по ступ ку ра ди по кри ва ња гу би та ка мо же вр ши ти са мо ако дру штво не 
рас по ла же не рас по ре ђе ном до би ти и ре зер ва ма ко је се мо гу ко ри сти ти за 
те на ме не (став 2.); на сма ње ње основ ног ка пи та ла отво ре ног ак ци о нар-
ског дру штва у по јед но ста вље ном по ступ ку не при ме њу ју од ред бе овог 
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за ко на о по зи ву по ве ри о ци ма и за шти ти пра ва по ве ри ла ца код сма ње ња 
основ ног ка пи та ла у ре дов ном по ступ ку (став 3.), а на сма ње ње по слов-
ног ка пи та ла из ста ва 1. овог чла на, у по јед но ста вље ном по ступ ку, сход но 
се при ме њу ју чл. 263. до 267. и чл. 269. и 270. овог за ко на.

Од ред ба ма чла на 273. ст. 1. до 3. на ве де ног За ко на про пи са но је да се 
у фи нан сиј ском из ве шта ју за по след њу по слов ну го ди ну ко ја прет хо ди по-
слов ној го ди ни у ко јој је до не та од лу ка о сма ње њу основ ног ка пи та ла отво-
ре ног ак ци о нар ског дру штва, основ ни ка пи тал и ре зер ве из до би ти ис ка зу-
ју у ви си ни у ко јој би тре ба ло да бу ду да је исто сма ње ње основ ног ка пи та ла 
из вр ше но у тој прет ход ној го ди ни; да се од лу ка о усва ја њу фи нан сиј ског из-
ве шта ја до но си исто вре ме но са од лу ком о сма ње њу основ ног ка пи та ла, и 
да се фи нан сиј ски из ве штај отво ре ног ак ци о нар ског дру штва не мо же да 
об ја ви ти у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је тр жи ште хар ти ја од вред но-
сти пре не го што се од лу ка о сма ње њу основ ног ка пи та ла ре ги стру је.

У по гле ду оце не за ко ни то сти оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка, Устав ни 
суд је утвр дио да су до не те у окви ру овла шће ња са др жа ног у од ред би чла-
на 15. став 2. тач ка 1) За ко на о ра чу но вод ству и ре ви зи ји ко јом је ми ни стар 
фи нан си ја овла шћен да до не се под за кон ски акт ко јим ће бли же од ре ди ти 
Конт ни оквир и са др жи ну ра чу на у Конт ном окви ру. Суд је кон ста то вао да 
при вред но дру штво утвр ђу је и ис ка зу је у фи нан сиј ском из ве шта ју за те ку-
ћу го ди ну ре зул тат по сло ва ња ко ји оства ри у скла ду са од ред ба ма на ве де-
ног за ко на, а рас по де лу до би ти и по кри ће гу би та ка вр ши са гла сно од го ва-
ра ју ћим од ред ба ма За ко на о при вред ним дру штви ма. За оце ну за ко ни то сти 
оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка, пре ма оце ни Су да, од зна ча ја су, по ред 
од ре да ба чл. 271. и 273. За ко на о при вред ним дру штви ма, и од ред ба чла на 
215. тач ка 3) овог за ко на. На и ме, од ред бом чла на 215. тач ка 3) овог за ко на 
про пи са но је да се по усва ја њу фи нан сиј ских из ве шта ја за прет ход ну по-
слов ну го ди ну оства ре на до бит рас по ре ђу је на сле де ћи на чин: 1) за по кри ће 
гу би та ка пре не се них из ра ни јих го ди на; 2) за за кон ске ре зер ве, ако су оне 
пред ви ђе не по себ ним за ко ном; 3) за ди ви ден де у скла ду са овим за ко ном и 
4) за ста ту тар не и дру ге ре зер ве, ако их дру штво утвр ди оп штим ак том. Из 
од ре да ба чл. 271. и 273. За ко на про из ла зи да се по кри ће гу би та ка не мо же 
из вр ши ти пре до но ше ња од лу ке над ле жног ор га на при вред ног дру штва о 
по кри ћу гу би та ка. Сто га се гу би так ис ка зан у би лан су успе ха за те ку ћу го-
ди ну, у сми слу оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка, ис ка зу је и у би лан су ста-
ња за те ку ћу го ди ну, у окви ру по зи ци је АОП 109 – Гу би так, док се гу би так 
те ку ће го ди не ко ји је ис ка зан на ра чу ну 351, при ли ком пре но са по чет ног 
ста ња у на ред ном об ра чун ском пе ри о ду, пре но си на ра чун 350 – Гу би так 
из ра ни јих го ди на. Суд је оце нио да оспо ре ним од ред ба ма Пра вил ни ка ни-
су ме ња на ни ти до пу ња ва на за кон ска ре ше ња у овој сфе ри од но са, ни ти су 
уста но вље на пра ва и оба ве зе фи зич ким и прав ним ли ци ма ко ја ни су већ 
уста но вље на за ко ном. Суд сма тра да су оспо ре ним од ред ба ма бли же уре ђе-
на пи та ња ко ја се од но се на са др жи ну ра чу на у конт ном окви ру, у скла ду са 
свр хом и ци љем за ко на, а у функ ци ји из вр ша ва ња од ре да ба овог за ко на, те 
сто га ни је при хва тио под не ту ини ци ја ти ву, са гла сно од ред би чла на 53. став 
3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07).
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О зах те ву за евен ту ал не из ме не и до пу не на ве де ног Пра вил ни ка 
Устав ни суд ни је над ле жан да од лу чу је, у сми слу од ре да ба чла на 167. Уста-
ва Ре пу бли ке Ср би је.

На осно ву на ве де ног и од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном 
су ду, Суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУп-5/2008 од 25. ју на 2009. го ди не

Об у ста ва по ступка

Устав ни суд је, због не до стат ка про це сних прет по став ки, об у ста вио 
по сту пак по кре нут пред ло гом, а ка ко је оспо ре ни Пра вил ник у це ли ни 
пре стао да ва жи, као и Устав Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и За кон о Вој-
сци Ју го сла ви је, из про це сних раз ло га је од ба цио и под не те ини ци ја ти ве.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Об у ста вља се по сту пак за оце ну са гла сно сти од ре да ба чл. 2, 30, 32. и 
33. и чла на 72. тач ка 6) Пра вил ни ка о на кна ди пут них и дру гих тро шко ва 
у Вој сци Ју го сла ви је („Слу жбе ни вој ни лист“, бр. 38/93, 23/93, 3/97, 11/97, 
12/98, 6/99, 7/99, 41/99, 4/2000, 5/2000, 6/2000, 11/2000, 25/2000 и 31/2000) 
са од ред ба ма чл. 20. и 22. Уста ва Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, чла на 
8. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да и 
чла на 90. За ко на о Вој сци Ју го сла ви је („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 43/94, 
28/96, 44/99, 74/99, 3/02 и 37/02 и „Слу жбе ни лист СЦГ, бр. 7/05 и 44/05).

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну са гла сно сти од ре да ба чл. 2, 30, 32. 
и 33, чла на 42. став 2. и чла на 72. тач ка 6) Пра вил ни ка из тач ке 1. са од ред-
ба ма чл. 20. и 22. Уста ва Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, чла на 8. Европ ске 
кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да и чла на 90. За-
ко на о Вој сци Ју го сла ви је.

3. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну са гла сно сти од ре да ба чла на 26а, 
чла на 37. ст. 2. и 3. и чла на 45. став 2. Пра вил ни ка из тач ке 1. са Уста вом 
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је.

4. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну са гла сно сти од ре да ба чла на 26а 
Пра вил ни ка из тач ке 1. са од ред ба ма чл. 74. и 115. За ко на о Вој сци Ју го-
сла ви је и од ред бе чла на 45. став 2. под а) Пра вил ни ка из тач ке 1. са од ред-
бом чла на 90. став 2. За ко на о Вој сци Ју го сла ви је.

О б р а з л о ж е њ е
Суд Ср би је и Цр не Го ре је, на осно ву од ред бе чла на 12. став 2. За ко-

на за спро во ђе ње Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра 
(„Слу жбе ни лист СЦГ“, број 1/03), усту пио Устав ном су ду пред лог и ви ше 
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ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба Пра вил ни ка о 
на кна ди пут них и дру гих тро шко ва у Вој сци Ју го сла ви је из тач ке 1. из ре ке.

По ми шље њу пред ла га ча, од ред бе чл. 2, 30, 32. и 33. и чла на 72. тач ка 
6) Пра вил ни ка ни су у са гла сно сти са од ред ба ма чл. 20. и 22. Уста ва Са-
ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, чла на 8. Европ ске кон вен ци је за за шти ту 
људ ских пра ва и основ них сло бо да и чла на 90. За ко на о Вој сци Ју го сла ви-
је. Пред ла гач сма тра да су ли ца без ста на са ста ту сом вој них пен зи о не ра 
оства ре ним на те ри то ри ји от це пље них ре пу бли ка, без ста на, на те ри то-
ри ји бив ше Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је би ла до ве де на у не јед нак по-
ло жај у од но су на ли ца ко ја су исти ста тус оства ри ла на те ри то ри ји СРЈ, и 
то у по гле ду пра ва на оства ре ње на кна де пут них и дру гих тро шко ва, као 
и на кна де де ла тро шко ва за ста но ва ње. У пред ло гу се, та ко ђе, на во ди да 
се оспо ре ним од ред ба ма Пра вил ни ка по ме ну тој ка те го ри ји вој них пен зи-
о не ра ус кра ћу је на кна да по ви ше осно ва (нпр. ли цу ко је од би је да при хва-
ти до де ље ни сме штај или стан, ли цу ко је ста ну је код сво јих ро ди те ља и 
др.). У од но су на оспо ре ну од ред бу чла на 72. тач ка 6) Пра вил ни ка, ко јом 
је би ло пред ви ђе но да се пра во на оства ри ва ње на кна де вре мен ски огра-
ни ча ва нај ка сни је до да на пре стан ка слу жбе у Вој сци, пред ла гач сма тра да 
се на тај на чин на ру ша ва по ред пра ва на рав но прав ност и пра во на лич-
но до сто јан ство, дом, по ро дич ни жи вот, фи зич ки и пси хич ки ин те гри тет, 
због ду го трај них пат њи услед бес кућ ни штва.

По ми шље њу ини ци ја то ра, од ред бом чла на 45. став 2. Пра вил ни ка по-
вре ђе на је од ред ба чла на 90. Уста ва Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је из раз-
ло га што се овом од ред бом од ре ђе не ка те го ри је ли ца на слу жби у Вој сци 
Ју го сла ви је до во де у ме ђу соб но не јед нак по ло жај. На и ме, оспо ре на од ред-
ба, пре ма на во ди ма ини ци ја то ра, дис кри ми на тор ски се од но си ла на при-
пад ни ке Вој ске Ју го сла ви је, ко ји су се са по ро ди ца ма исе ли ли са те ри то-
ри је Срп ске Кра ји не 1995. го ди не, као и с об зи ром на то да је на кна да де ла 
тро шко ва за опре ма ње ста на при па да ла са мо про фе си о нал ном офи ци ру, 
од но сно под о фи ци ру под усло вом да је оства рио на кна ду за обез бе ђе ње 
ми ни мал них жи вот них по тре ба по ро ди це пре ме ште не на те ри то ри ју бив-
ше СРЈ, при ли ком пр вог усе ље ња у стан на те ри то ри ји бив ше СРЈ. Од ред ба 
чла на 26а Пра вил ни ка оспо ре на је у од но су на Устав Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је и За кон о Вој сци Ју го сла ви је јер, по ми шље њу ини ци ја то ра, до-
во ди у не рав но пра ван по ло жај про фе си о нал не вој ни ке и ци вил на ли ца у 
Вој сци чи је је ме сто слу жбо ва ња би ло на те ри то ри ји Ре пу бли ке Цр не Го-
ре у од но су на оста ле за по сле не у Вој сци са истим ста ту сом, утвр ђу ју ћи 
им пра во на ме сеч ну на кна ду због уве ћа них тро шко ва жи во та у ви си ни 
од 50% пла те. Пре ма на во ди ма из ини ци ја ти ве, оспо ре не од ред бе чла на 37. 
ст. 2. и 3. Пра вил ни ка до во де у не рав но пра ван по ло жај гра ђа не бив ше СРЈ, 
јер фа во ри зу ју про фе си о нал на вој на ли ца у од но су на ци вил на ли ца на 
слу жби у Вој сци Ју го сла ви је ти ме што пред ви ђа ју мо гућ ност на кна де де ла 
тро шко ва шко ло ва ња де це са мо про фе си о нал них офи ци ра, од но сно под о-
фи ци ра. Ини ци ја ти вом је оспо ре на устав ност и за ко ни тост од ред бе чла на 
45. став 2. под а) Пра вил ни ка у де лу ко ји гла си: „ко ји је оства рио на кна ду 
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за обез бе ђе ње ми ни мал них жи вот них по тре ба по ро ди ца ли ца пре ме ште-
них на те ри то ри ју СРЈ“, јер је, по на во ди ма ини ци ја то ра, у су прот но сти са 
чла ном 20. Уста ва СРЈ, бу ду ћи да до во ди у не рав но пра ван по ло жај ли ца 
са истим ста ту сом и јед на ким усло ви ма, као и чла ном 90. став 2. За ко на о 
Вој сци Ју го сла ви је, ко јим је про пи са но пра во на на кна ду тро шко ва у ве зи 
са слу жбом у Вој сци Ју го сла ви је. По ла зе ћи од чи ње ни це да је је дан број 
про фе си о нал них офи ци ра и под о фи ци ра био на те ри то ри ји за хва ће ној ра-
том, не ки ма од њих ни је омо гу ће но да оства ре на кна ду по осно ву пра ва на 
обез бе ђе ње ми ни мал них жи вот них по тре ба по ро ди ци ли ца пре ме ште них 
на те ри то ри ји СРЈ, иако су за то ис пу ња ва ли про пи са не усло ве.

Од ред ба ма чла на 124. став 1. тач. 2) и 3) Уста ва Са ве зне Ре пу бли ке Ју-
го сла ви је би ло је про пи са но да Са ве зни Устав ни суд од лу чу је о са гла сно-
сти за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та са Уста вом Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је и са по твр ђе ним и об ја вље ним ме ђу на род ним уго во ри ма, као 
и са ве зним за ко ни ма. Суд Ср би је и Цр не Го ре, на осно ву чла на 46. Устав-
не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра („Слу жбе ни лист СЦГ“, 
број 26/03), по ред оста лог, од лу чи вао је о ускла ђе но сти дру гих про пи са и 
оп штих ака та ин сти ту ци ја Ср би је и Цр не Го ре са Устав ном по ве љом, по-
твр ђе ним и об ја вље ним ме ђу на род ним уго во ром или спо ра зу мом, као и 
са За ко ном Ср би је и Цр не Го ре.

Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 167. став 1. тач. 1) и 3) Уста-
ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не, над ле жан да од лу чу је о са гла сно сти 
за ко на и дру гих оп штих ака та са ва же ћим Уста вом, оп ште при хва ће ним 
пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, 
као и о са гла сно сти дру гих оп штих ака та са за ко ном.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

Оспо ре ни Пра вил ник о на кна ди пут них и дру гих тро шко ва у Вој сци 
Ју го сла ви је, по сле пре стан ка др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра, по-
стао је ре пу блич ки про пис, на осно ву Од лу ке о оба ве за ма др жав них ор-
га на Ре пу бли ке Ср би је у оства ри ва њу над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је као 
след бе ни ка др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 48/06), пре ма ко јој је над ле жност Са ве зног Ми ни стар ства за на-
род ну од бра ну пре шла на Ре пу бли ку Ср би ју.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да су оспо ре не од-
ред бе Пра вил ни ка пре ста ле да ва же сту па њем на сна гу но вог Пра вил ни-
ка о пут ним и дру гим тро шко ви ма у Вој сци Ср би је (Пов. бр. 2979–8 од 
26. мар та 2008. го ди не, Пов. бр. 2979–40 од 14. ма ја 2008. го ди не и Пов. бр. 
4139–9 од 10. ју на 2008. го ди не). На ве де ни пра вил ник до нео је ми ни стар 
од бра не Ре пу бли ке Ср би је, на осно ву од ре да ба чла на 95. став 2. и чла на 
127. став 2. За ко на о Вој сци Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/07) 
и чла на 17. став 4. и чла на 24. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 55/05, 71/05 и 101/07). Та ко ђе, Устав ни суд је кон ста то вао да су 
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пре ста ли да ва же Устав Са ве зне Ре пу бли ке Ср би је, Устав на по ве ља др-
жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра, као и од ред бе За ко на о Вој сци Ју го-
сла ви је у од но су на ко је је тра же на оце на за ко ни то сти оспо ре них од ре да-
ба Пра вил ни ка – сту па њем на сна гу За ко на о Вој сци Ср би је („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 116/07).

По ла зе ћи од на ве де ног, као и од над ле жно сти Устав ног су да, утвр ђе-
не од ред ба ма чла на 167. став 1. тач. 1) и 3) Уста ва, Устав ни суд је об у ста-
вио по сту пак за оце ну са гла сно сти од ре да ба чл. 2, 30, 32. и 33. и чла на 72. 
тач ка 6) Пра вил ни ка о на кна ди пут них и дру гих тро шко ва у Вој сци Ју го-
сла ви је са од ред ба ма чл. 20. и 22. Уста ва Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, 
чла на 8. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло-
бо да и чла на 90. За ко на о Вој сци Ју го сла ви је, због пре стан ка про це сних 
прет по став ки за да ље во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње, са гла сно од ред ба-
ма чла на 57. тач ка 2) и чла на 65. За ко на о Устав ном су ду. Та ко ђе, има ју ћи у 
ви ду чи ње ни цу пре стан ка ва же ња оспо ре ног Пра вил ни ка у це ли ни, као и 
Уста ва Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и За ко на о Вој сци Ју го сла ви је, Суд 
је од ба цио ини ци ја ти ве за оце ну са гла сно сти од ре да ба чл. 2, 30, 32. и 33, 
чла на 42. став 2. и чла на 72. тач ка 6) оспо ре ног Пра вил ни ка са од ред ба ма 
чл. 20. и 22. Уста ва Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, чла на 8. Европ ске кон-
вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да и чла на 90. За ко на 
о Вој сци Ју го сла ви је, за оце ну са гла сно сти од ре да ба чла на 26а, чла на 37. 
ст. 2. и 3. и чла на 45. став 2. Пра вил ни ка са Уста вом Са ве зне Ре пу бли ке Ју-
го сла ви је, као и за оце ну са гла сно сти од ре да ба чла на 26а оспо ре ног Пра-
вил ни ка са од ред ба ма чл. 74. и 115. За ко на о Вој сци Ју го сла ви је и од ред бе 
чла на 45. став 2. под а) Пра вил ни ка са од ред бом чла на 90. став 2. За ко на о 
Вој сци Ју го сла ви је. Суд је на ве де не ини ци ја ти ве од ба цио због не по сто ја-
ња про це сних прет по став ки за во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње, са гла сно 
од ред би чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном 
су ду, чла на 82. став 2. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-143/2007 од 12. мар та 2009. го ди не



5. ОП ШТИ АК ТИ ОР ГА НА ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ





5.1. Ор га ни је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве

Пред сед ник скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, са гла сно За-
ко ну о ло кал ној са мо у пра ви, има са мо јед ног за ме ни ка.

Круг ли ца ко ја су на стал ном ра ду у је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве 
утвр ђен је за ко ном и не мо же се про ши ри ва ти, те је не са гла сна за ко ну 
од ред ба ко јом се утвр ђу је да је за ме ник пред сед ни ка скуп шти не је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве на стал ном ра ду.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да од ред бе чла на 1. став 1. али не ја 2. у де лу ко ји гла си: „и 
за ме ни ци пред сед ни ка Скуп шти не оп шти не“ и али не ја 3. у де лу ко ји гла-
си: „2“ Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Ста ту та оп шти не Сме де рев ска Па-
лан ка („Ме ђу оп штин ски слу жбе ни лист оп шти на: Ве ли ка Пла на – Сме де-
рев ска Па лан ка“, број 18/04), у вре ме ва же ња ни су би ле у са гла сно сти са 
Уста вом и За ко ном.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну за ко ни то сти од ред бе 

чла на 1. став 1. ал. 2. и 3. Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Ста ту та оп шти не 
Сме де рев ска Па лан ка („Ме ђу оп штин ски слу жбе ни лист оп шти на: Ве ли-
ка Пла на – Сме де рев ска Па лан ка“, број 18/04). По ми шље њу ини ци ја то-
ра, оспо ре не од ред бе чла на 1. Од лу ке, ко је по ред оста лог, про пи су ју да су 
за ме ни ци пред сед ни ка Скуп шти не оп шти не на стал ном ра ду (али не ја 2.) 
и да пред сед ник Скуп шти не има два за ме ни ка (али не ја 3.), у су прот но-
сти су са од ред бом чла на 37. став 1. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 9/02, 33/04 и 135/04), ко ја про пи су је да пред сед ник 
скуп шти не има „за ме ни ка“, из че га „ја сно сле ди да пред сед ник Скуп шти-
не мо же има ти са мо јед ног за ме ни ка“ и да том за кон ском од ред бом „ни је 
да та мо гућ ност по је ди ним оп шти на ма да евен ту ал но ста ту том то дру га-
чи је од ре де“. Та ко ђе, ини ци ја тор сма тра да је „не са мо про тив но за ко ну, 
не го и еле мен тар ној ло ги ци да за ме ник, још ма ње два за ме ни ка бу де на 
стал ном ра ду и при ма не ма лу пла ту че ка ју ћи да евен ту ал но на сту пи не ки 
од за кон ских раз ло га да би и он не што ра дио“.

Скуп шти на оп шти не Сме де рев ска Па лан ка је у од го во ри ма на под не ту 
ини ци ја ти ву од 4. ма ја 2005. го ди не и 5. мар та 2007. го ди не на ве ла да је при-
ли ком до но ше ња оспо ре не Од лу ке има ла у ви ду чи ње ни цу да су За ко ном 
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о ло кал ној са мо у пра ви из 2002. го ди не и ка сни јим из ме на ма и до пу на ма 
тог за ко на по ве ћа не над ле жно сти оп шти не, а са мим тим и скуп шти не оп-
шти не, да се исто вре ме но по ве ћао и број од лу ка и дру гих ака та ко је до но-
си Скуп шти на оп шти не, да функ ци ја пред сед ни ка Скуп шти не ни је са мо 
за ка зи ва ње и пред се да ва ње сед ни ца ма Скуп шти не већ и оба вља ње дру гих 
по сло ва утвр ђе них за ко ном и ста ту том, те да је Скуп шти на оп шти не обра-
зо ва ла 15 стал них и ви ше по вре ме них рад них те ла у чи јем ра ду уче ству ју 
и пред сед ник Скуп шти не и ње го ви за ме ни ци. Има ју ћи у ви ду про пи се ко-
ји ма су уре ђе на пра ва из рад них од но са иза бра них, име но ва них и по ста-
вље них ли ца, Скуп шти на оп шти не је у Ста ту ту на ве ла ко ја су то ли ца ко ја 
ће би ти за по сле на и при ма ти пла ту док оба вља ју функ ци ју на ко ју су иза-
бра на, од но сно по ста вље на. Ис ти чу да се при до но ше њу оспо ре не Од лу ке 
имао у ви ду и ко а ли ци о ни спо ра зум по ли тич ких пар ти ја и стра на ка ко је 
чи не скуп штин ску ве ћи ну, као и да Скуп шти на оп шти не има јед ног за ме-
ни ка пред сед ни ка, а да дру ги за ме ник ни је име но ван. Пред ла жу да Устав-
ни суд из на ве де них раз ло га не при хва ти под не ту ини ци ја ти ву.

У до пу ни од го во ра од 9. мар та 2009. го ди не Скуп шти на оп шти не 
Сме де рев ска Па лан ка до ста ви ла је Устав ном су ду но ви Ста тут оп шти не 
Сме де рев ска Па лан ка („Ме ђу оп штин ски слу жбе ни лист оп шти на: Ве ли ка 
Пла на – Сме де рев ска Па лан ка, број 30/08), у скла ду са ко јим је, на осно ву 
од ред бе чла на 113. тог Ста ту та, оспо ре на Од лу ка пре ста ла да ва жи.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је Од лу ку о из ме-
на ма и до пу на ма Ста ту та оп шти не Сме де рев ска Па лан ка („Ме ђу оп штин-
ски слу жбе ни лист оп шти на: Ве ли ка Пла на – Сме де рев ска Па лан ка“, број 
18/04), до не ла Скуп шти на оп шти не Сме де рев ска Па лан ка, на сед ни ци 
одр жа ној 5. но вем бра 2004. го ди не. Од лу ка је до не та на осно ву чл. 10. и 
30. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 9/02, 33/04 
и 135/04) и чла на 82. Ста ту та оп шти не Сме де рев ска Па лан ка („Ме ђу оп-
штин ски слу жбе ни лист оп шти на: Ве ли ка Пла на – Сме де рев ска Па лан ка“, 
број 8/02). Оспо ре на Од лу ка пре ста ла је да ва жи на осно ву чла на 113. но-
вог Ста ту та оп шти не Сме де рев ска Па лан ка („Ме ђу оп штин ски слу жбе ни 
лист оп шти на: Сме де рев ска Па лан ка – Ве ли ка Пла на“, број 30/08).

Оспо ре не од ред бе чла на 1. ал. 2. и 3. Од лу ке гла си ле су:
„Члан 1.
У Ста ту ту оп шти не Сме де рев ска Па лан ка („Ме ђу оп штин ски слу жбе-

ни лист оп шти на: Ве ли ка Пла на – Сме де рев ска Па лан ка“, број 8/02) вр ше 
се сле де ће из ме не и до пу не: 

– у чла ну 17. до да је се став 4. ко ји гла си:
„Пред сед ник Оп шти не, за ме ник пред сед ни ка Оп шти не, пред сед ник 

Скуп шти не оп шти не и за ме ни ци пред сед ни ка Скуп шти не оп шти не, се кре-
тар Скуп шти не оп шти не и на чел ник Оп штин ске упра ве су на стал ном ра ду“.
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– у чла ну 34. по сле ре чи „има“ до да је се „2“.
За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 9/02, 33/04 

и 135/04), на осно ву ко га је до не та оспо ре на Од лу ка и ко ји је био на сна зи у 
вре ме под но ше ња ини ци ја ти ве, би ло је про пи са но: да се ста ту том је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве, по ред оста лог, уре ђу ју ор га ни за ци ја и рад ор га на и 
слу жби и дру га пи та ња од зна ча ја за је ди ни цу ло кал не са мо у пра ве (члан 10. 
став 2.); да је оп шти на од го вор на да, пре ко сво јих ор га на, у скла ду са Уста-
вом и За ко ном обра зу је ор га не, ор га ни за ци је и слу жбе за по тре бе оп шти не 
и уре ђу је њи хо ву ор га ни за ци ју и рад (члан 18. тач ка 25)); да скуп шти на оп-
шти не у скла ду са за ко ном би ра пред сед ни ка скуп шти не и за ме ни ка пред-
сед ни ка скуп шти не и на пред лог пред сед ни ка оп шти не би ра оп штин ско ве-
ће (члан 30. став 1. тач ка 9)); да пред сед ник скуп шти не има за ме ни ка ко ји 
га за ме њу је у слу ча ју ње го ве од сут но сти, спре че но сти да оба вља сво ју ду-
жност или на осно ву по себ ног овла шће ња. За ме ник пред сед ни ка скуп шти-
не би ра се и раз ре ша ва на исти на чин као и пред сед ник скуп шти не (члан 
37.). За кон је пре стао да ва жи 29. де цем бра 2007. го ди не, сту па њем на сна гу 
За ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07).

Ва же ћи За кон о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
129/07) у од но су на ко ји је, са гла сно чла ну 167. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
вр ше на оце на ма те ри јал но прав них од ре да ба оспо ре не Од лу ке про пи су-
је: да је нај ви ши прав ни акт је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ста тут, ко јим се 
по ред оста лог уре ђу је ор га ни за ци ја и рад ор га на и слу жби (члан 11.); да 
су ор га ни оп шти не скуп шти на оп шти не, пред сед ник оп шти не, оп штин ско 
ве ће и оп штин ска упра ва (члан 27.); да скуп шти на оп шти не, у скла ду са за-
ко ном, би ра и раз ре ша ва пред сед ни ка скуп шти не и за ме ни ка пред сед ни ка 
скуп шти не (члан 32. став 1 тач ка 10); да скуп шти на оп шти не има пред сед-
ни ка скуп шти не ко ји се на пред лог нај ма ње јед не тре ћи не од бор ни ка би ра 
из ре да од бор ни ка тај ним гла са њем ве ћи ном од укуп ног бро ја од бор ни ка 
скуп шти не оп шти не и да пред сед ник скуп шти не мо же би ти на стал ном ра-
ду у оп шти ни (члан 38. ст. 1, 3. и 5.); да пред сед ник скуп шти не има за ме ни-
ка ко ји га за ме њу је у слу ча ју ње го ве од сут но сти и спре че но сти да оба вља 
сво ју ду жност и да се за ме ник пред сед ни ка скуп шти не би ра и раз ре ша ва 
на исти на чин као и пред сед ник скуп шти не (члан 39.); да су пред сед ник 
оп шти не и за ме ник пред сед ни ка оп шти не на стал ном ра ду у оп шти ни 
(члан 43. став 6.); да чла но ви оп штин ског ве ћа мо гу би ти на стал ном ра ду 
(члан 45. став 9.). У пре ла зним и за вр шним од ред ба ма За ко на про пи са но 
је да ће но во и за бра на скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ускла ди ти 
свој ста тут са од ред ба ма овог за ко на нај ка сни је у ро ку од 90 да на од да на 
свог кон сти ту и са ња (члан 100.) и да ће се од ред бе овог за ко на о ор га ни ма 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве при ме њи ва ти од спро во ђе ња на ред них из-
бо ра за од бор ни ке скуп шти на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (члан 101.).

Из на ве де них од ре да ба За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, у од но су на 
ко ји је вр ше на оце на за ко ни то сти оспо ре не Од лу ке, про из ла зи да пред-
сед ник скуп шти не оп шти не има за ме ни ка ко ји га за ме њу је у слу ча ју ње-
го ве од сут но сти и спре че но сти да оба вља сво ју ду жност и да се за ме ник 
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пред сед ни ка скуп шти не би ра и раз ре ша ва на исти на чин као и пред сед-
ник скуп шти не, што зна чи из ре да од бор ни ка. Та ко ђе, За ко ном је тач но 
утвр ђен круг ли ца ко ја су на стал ном ра ду у је ди ни ци ло кал не са мо у пра-
ве – а то су пред сед ник оп шти не и ње гов за ме ник (члан 43. став 6.), или 
мо гу би ти на стал ном ра ду у је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве – пред сед ник 
скуп шти не оп шти не и чла но ви оп штин ско ве ћа (чла на 45. став 9.). За ко-
ном ни је про пи са но да и за ме ник пред сед ни ка скуп шти не оп шти не мо же 
би ти на стал ном ра ду.

По оце ни Устав ног су да, овла шће ње је ди ни це ло кал не са мо у пра ве да 
са мо стал но про пи су је уре ђе ње и над ле жност сво јих ор га на и јав них слу-
жби, ни је нео гра ни че но већ мо ра би ти у скла ду са за ко ном. Од ред бом чла-
на 39. став 1. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви пред ви ђе но је да пред сед ник 
скуп шти не оп шти не има за ме ни ка ко ји га за ме њу је у слу ча ју ње го ве од-
сут но сти и спре че но сти да оба вља сво ју ду жност, што зна чи да на ве де на 
од ред ба За ко на не пред ви ђа по сто ја ње ве ћег бро ја за ме ни ка пред сед ни ка 
скуп шти не оп шти не. По ми шље њу Су да, из за ко ном де фи ни са ног по ло жа ја 
за ме ни ка пред сед ни ка скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, про из ла зи 
да скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве по ред пред сед ни ка има и јед-
ног за ме ни ка пред сед ни ка. По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да 
од ред ба чла на 1. став 1. али не ја 3. Од лу ке у де лу ко ји гла си има „2“, у вре ме 
ва же ња ни је би ла у са гла сно сти са За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви.

Та ко ђе, по оце ни Устав ног су да, круг ли ца ко ја мо гу би ти на стал ном 
ра ду у скуп шти ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве утвр ђен је за ко ном и не 
мо же се про ши ри ва ти на дру га ли ца. Има ју ћи у ви ду на ве де но, Суд је оце-
нио да од ред ба чла на 1. став 1. али не ја 2. Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма 
Ста ту та оп шти не Сме де рев ска Па лан ка у де лу ко јом је про пи са но да су „и 
за ме ни ци пред сед ни ка Скуп шти не оп шти не“ на стал ном ра ду, у вре ме ва-
же ња ни је би ла у са гла сно сти са за ко ном.

С об зи ром на то да су, пре ма оце ни Устав ног су да, оспо ре не од ред бе чла-
на 1. ал. 2. и 3. Ста ту та би ле не са гла сне са за ко ном, а да пре ма од ред би чла на 
195. Уста ва сви оп шти ак ти мо ра ју би ти у са гла сно сти са за ко ном, Устав ни 
суд је оце нио да оспо ре не од ред бе чла на 1. став 1. ал. 2. и 3. Од лу ке у на ве де-
ним де ло ви ма у вре ме ва же ња ни су би ле у са гла сно сти ни са Уста вом.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач. 1) и 4) За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-7/2005 од 23. апри ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 51/09)

Овла шће ње ор га на гра да да у вр ше њу над зо ра над ра дом и ак ти ма 
ор га на град ске оп шти не од лу чу ју о рас пу шта њу скуп шти не град ске оп-
шти не, рас пи си ва њу из бо ра за од бор ни ке скуп шти не град ске оп шти не и 
име но ва њу при вре ме ног ор га на ко ји оба вља те ку ће и нео д ло жне по сло ве 
из над ле жно сти скуп шти не и из вр шних ор га на град ске оп шти не у слу ча-
је ви ма про пи са ним Ста ту том гра да, са гла сно је за ко ном утвр ђе ном по-
ло жа ју град ске оп шти не ко ја не ма ста тус је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, 
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већ се обра зу је Ста ту том гра да, ко јим јој се по ве ра ва ју и од ре ђе ни по сло-
ви из над ле жно сти гра да и уре ђу ју дру га пи та ња пред ви ђе на за ко ном.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не за ко ни то сти од ре да ба чл. 94. и 95. Ста ту та гра да Бе о гра да („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да“, број 39/08).

2. Од ба цу је се зах тев за „до но ше ње при вре ме не ме ре ко јом се об у ста-
вља од из вр ше ња Од лу ка о рас пу шта њу Скуп шти не град ске оп шти не Зе-
мун и обра зо ва њу при вре ме ног ор га на град ске оп шти не Зе мун број 02–
169/09-С од 5. мар та 2009. го ди не, објављенa у „Слу жбе ном ли сту гра да 
Бе о гра да“, број 7/09 од 9. мар та 2009. го ди не“.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну за ко ни то сти од ре да ба 

чл. 94. и 95. Ста ту та гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, број 
39/08). Ини ци ја тор на во ди да су оспо ре ним од ред ба ма Ста ту та да та овла-
шће ња ор га ни ма Гра да да од лу чу ју о рас пу шта њу скуп шти на град ских оп-
шти на, о рас пи си ва њу из бо ра за од бор ни ке скуп шти на град ских оп шти на и 
о име но ва њу при вре ме них ор га на, што је по За ко ну о ло кал ној са мо у пра ви 
ис кљу чи ва над ле жност ор га на Ре пу бли ке. У ини ци ја ти ви се на во ди: да је од-
ред ба чла на 94. став 2. Ста ту та, ко јом је да то овла шће ње Скуп шти ни гра-
да Бе о гра да да на пред лог Град ског ве ћа до не се од лу ку о рас пу шта њу скуп-
шти не град ске оп шти не, у су прот но сти са од ред бом чла на 86. став 1. За ко на 
о ло кал ној са мо у пра ви, ко јом је пред ви ђе но да ту од лу ку до но си Вла да, на 
пред лог ми ни стар ства над ле жног за по сло ве ло кал не са мо у пра ве; да је од-
ред ба чла на 94. став 3. Ста ту та, ко јом је да то овла шће ње пред сед ни ку Скуп-
шти не гра да да до не се од лу ку о рас пи си ва њу из бо ра за од бор ни ке скуп шти-
не град ске оп шти не у слу ча ју ње ног рас пу шта ња, у су прот но сти са од ред бом 
чла на 86. став 2. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, ко јом је пред ви ђе но да пред-
сед ник На род не скуп шти не рас пи су је из бо ре за од бор ни ке у ро ку од два ме-
се ца од сту па ња на сна гу од лу ке о рас пу шта њу скуп шти не је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве; да је од ред ба чла на 94. став 5. Ста ту та, ко јом је утвр ђе но да до 
кон сти ту и са ња скуп шти не и из вр шних ор га на град ске оп шти не, те ку ће и 
нео д ло жне по сло ве из над ле жно сти скуп шти не и из вр шних ор га на оба вља 
при вре ме ни ор ган град ске оп шти не, ко ји у скла ду са чла ном 95. став 1. Ста-
ту та име ну је Скуп шти на гра да, у су прот но сти са од ред ба ма чла на 86. ст. 5. и 
6. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, ко ји ма је про пи са но да при вре ме ни ор ган 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве обра зу је Вла да по себ ним ре ше њем, во де ћи ра-
чу на о по ли тич ком и на ци о нал ном са ста ву рас пу ште не скуп шти не. Ини ци-
ја тор пред ла же да Устав ни суд, на осно ву од ред бе чла на 58. став 3. За ко на о 
Устав ном су ду, до не се од лу ку ко јом ће утвр ди ти да од ред бе чл. 94. и 95. Ста-
ту та гра да Бе о гра да ни су у са гла сно сти са За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви.
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Под но си лац ини ци ја ти ве је 10. мар та 2009. го ди не Устав ном су ду до-
ста вио под не сак у ко ме је на вео да је град ској оп шти ни Зе мун, у ме ђу вре-
ме ну, до ста вље на Од лу ка Скуп шти не гра да Бе о гра да бр. 02–169/09-С од 
5. мар та 2009. го ди не о рас пу шта њу Скуп шти не град ске оп шти не Зе мун 
и обра зо ва њу при вре ме ног ор га на. Ини ци ја тор сто га пред ла же да Устав-
ни суд до не се при вре ме ну ме ру ко јом се об у ста вља од из вр ше ња на ве де на 
Од лу ка Скуп шти не гра да до окон ча ња по ступ ка по под не тој ини ци ја ти ви.

Се кре тар Скуп шти не гра да Бе о гра да је 25. мар та 2009. го ди не Устав-
ном су ду до ста вио од го вор на под не ту ини ци ја ти ву. У од го во ру се на во-
ди: да град оба вља из вор не по сло ве оп шти не (и дру ге по ве ре не по сло-
ве др жав не упра ве), а град ским оп шти на ма на сво јој те ри то ри ји мо же 
Ста ту том гра да по ве ри ти оба вља ње по сло ва из из вор не над ле жно сти 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, у оби му и на на чин ко јим се обез бе ђу-
је свр сис ход ност упра вља ња јав ним по сло ви ма од ин те ре са за ло кал но 
ста нов ни штво; да град ске оп шти не по сло ве ло кал не са мо у пра ве не вр ше 
из вор но, на осно ву Уста ва и за ко на, већ на осно ву и у скла ду са Ста ту-
том гра да; да град ске оп шти не не ма ју ста тус је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве, па се на њих не при ме њу ју од ред бе За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, већ 
се Ста ту том гра да, по ред оста лог, уре ђу ју и ор га ни град ских оп шти на; да 
За кон о глав ном гра ду не уре ђу је од нос др жав них ор га на пре ма град ским 
оп шти на ма, ни од но се ор га на гра да и град ских оп шти на, јер се та пи та-
ња уре ђу ју Ста ту том гра да. По ла зе ћи од на ве де ног, у од го во ру се та ко ђе 
ука зу је на сле де ће: да је Скуп шти на гра да Бе о гра да, у скла ду са Уста вом и 
по ме ну тим за ко ни ма, на сед ни ци одр жа ној 17. ок то бра 2008. го ди не, до-
не ла Ста тут гра да Бе о гра да; да су Ста ту том, по ред оста лог, уре ђе на пи-
та ња ко ја се од но се на град ске оп шти не, као и ме ђу соб ни од но си ор га на 
Гра да и град ске оп шти не; да је оспо ре ним од ред ба ма чл. 94. и 95. Ста ту та 
уре ђе но по сту па ње ор га на Гра да у слу ча је ви ма ка да град ска оп шти на не 
обез бе ди усло ве за вр ше ње по сло ва ло кал не са мо у пра ве ко ји су јој пре-
не ти Ста ту том; да Скуп шти на гра да, као нај ви ши ор ган је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве ко ји од лу чу је и о обра зо ва њу од но сно уки да њу град ске оп-
шти не, мо же по утвр ђе ном по ступ ку до не ти од лу ку о рас пу шта њу град-
ске оп шти не, а бу ду ћи да је у та квим си ту а ци ја ма ну жно обез бе ди ти усло-
ве за ус по ста вља ње пра ва гра ђа на на ло кал ну са мо у пра ву и да за ко ном 
ни је утвр ђе на над ле жност др жав них ор га на за пред у зи ма ње од го ва ра ју-
ћих ме ра, оспо ре ном од ред бом ста ва 3. чла на 94. Ста ту та утвр ђе на је над-
ле жност Скуп шти не гра да да у од ре ђе ном ро ку рас пи ше из бо ре за од бор-
ни ке скуп шти не оп шти не, као и да обра зу је при вре ме ни ор ган за вр ше ње 
те ку ћих и нео д ло жних по сло ва из над ле жно сти скуп шти не и из вр шних 
ор га на град ске оп шти не, во де ћи ра чу на о по ли тич ком са ста ву рас пу ште не 
скуп шти не град ске оп шти не. До но си лац оспо ре ног ак та сма тра да на во ди 
под но си о ца ини ци ја ти ве о не за ко ни то сти од ре да ба чл. 94. и 95. Ста ту та 
гра да ни су прав но уте ме ље ни, као и да зах тев ини ци ја то ра за до но ше ње 
при вре ме не ме ре, ко јом се об у ста вља од из вр ше ња Од лу ка о рас пу шта-
њу град ске оп шти не Зе мун и обра зо ва њу при вре ме ног ор га на град ске 
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оп шти не Зе мун, ни је осно ван, јер на ве де на Од лу ка не ма ка рак тер по је ди-
нач ног ак та у сми слу чла на 56. став 1. За ко на о Устав ном су ду.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је:
Ста тут гра да Бе о гра да („Слу жбе ни гла сник РС“, број 39/08) до не ла је 

Скуп шти на гра да Бе о гра да, на сед ни ци одр жа ној 18. ок то бра 2008. го ди-
не, на осно ву чла на 2. и чла на 12. тач ка 1. За ко на о глав ном гра ду („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 129/07). Ста ту том гра да Бе о гра да, по ред оста лог, 
од ре ђу ју се град ске оп шти не у гра ду, њи хо ва под руч ја, на чин обра зо ва ња, 
уки да ња и про ме не под руч ја град ских оп шти на, по сло ви из над ле жно сти 
гра да ко је вр ше град ске оп шти не, ор га ни и на чин из бо ра ор га на град ске 
оп шти не, као и ме ђу соб ни од но си ор га на гра да и ор га на град ске оп шти не 
(члан 1. став 2.). Гла вом VI Ста ту та, ко ја об у хва та од ред бе чл. 87. до 96, па 
и оспо ре не од ред бе чл. 94. и 95, уре ђе ни су ме ђу соб ни од но си ор га на гра-
да Бе о гра да и ор га на град ске оп шти не. Пре ма чла ну 88. став 1. Ста ту та, 
ор га ни гра да вр ше над зор над ра дом и ак ти ма ор га на град ске оп шти не у 
вр ше њу по сло ва гра да ко ји су овим ста ту том пре не ти град ској оп шти ни.

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 94. Ста ту та про пи са но је:
„Скуп шти на град ске оп шти не мо же се рас пу сти ти ако:
– не за се да ду же од три ме се ца,
– не иза бе ре пред сед ни ка град ске оп шти не и ве ће град ске оп шти не у 

ро ку од ме сец да на од да на кон сти ту и са ња скуп шти не град ске оп шти не 
или од да на њи хо вог раз ре ше ња, од но сно под но ше ња остав ке,

– не до не се ста тут у ро ку утвр ђе ном овим ста ту том и
– не до не се бу џет у ро ку утвр ђе ном за ко ном.
Од лу ку о рас пу шта њу град ске оп шти не до но си Скуп шти на гра да ве-

ћи ном гла со ва од укуп ног бро ја од бор ни ка Скуп шти не, на пред лог Град-
ског ве ћа.

Пред сед ник Скуп шти не гра да рас пи су је из бо ре за од бор ни ке скуп-
шти не град ске оп шти не у ро ку од два ме се ца од сту па ња на сна гу Од лу ке 
о рас пу шта њу скуп шти не град ске оп шти не.

Ман дат од бор ни ка иза бра них на из бо ри ма из ста ва 3. овог чла на тра-
је че ти ри го ди не.

До кон сти ту и са ња скуп шти не и из вр шних ор га на град ске оп шти не, 
те ку ће и нео д ло жне по сло ве из над ле жно сти скуп шти не и из вр шних ор-
га на оба вља при вре ме ни ор ган град ске оп шти не, ко ји чи не пред сед ник и 
че ти ри чла на.

При вре ме ни ор ган обра зу је Скуп шти на гра да ак том из ста ва 2. овог 
чла на во де ћи ра чу на о по ли тич ком са ста ву рас пу ште не скуп шти не град-
ске оп шти не.“

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 95. Ста ту та про пи са но је:
„Ако се у град ској оп шти ни не спро ве ду из бо ри за од бор ни ке или ако 

се по сле спро ве де них ре дов них из бо ра не кон сти ту и ше скуп шти на у ро ку 
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од два ме се ца од об ја вљи ва ња ре зул та та из бо ра, Скуп шти на гра да име ну-
је при вре ме ни ор ган из чла на 94. став 5. овог ста ту та, ко ји оба вља те ку-
ће и нео д ло жне по сло ве из над ле жно сти скуп шти не и из вр шних ор га на 
град ске оп шти не.

Пред сед ник Скуп шти не гра да до но си од лу ку о рас пи си ва њу но вих 
из бо ра за скуп шти ну град ске оп шти не у ро ку од ме сец да на од да на од ре-
ђе ног за одр жа ва ње из бо ра, од но сно за кон сти ту и са ње скуп шти не.

Ман дат од бор ни ка скуп шти не град ске оп шти не иза бра них на из бо-
ри ма из ста ва 2. овог чла на тра је до ис те ка ман да та од бор ни ка иза бра них 
на ре дов ним из бо ри ма.“

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07), 
у од но су на ко ји се ини ци ја ти вом зах те ва оце на за ко ни то сти оспо ре них 
од ре да ба Ста ту та, про пи са но је: да се тим за ко ном уре ђу ју је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве, кри те ри ју ми за њи хо во осни ва ње, над ле жно сти, ор га ни, 
над зор над њи хо вим ак ти ма и ра дом, за шти та ло кал не са мо у пра ве и дру га 
пи та ња од зна ча ја за оства ри ва ње пра ва и ду жно сти је ди ни ца ло кал не са-
мо у пра ве (члан 1.); да се ло кал на са мо у пра ва оства ру је у оп шти ни, гра ду 
и гра ду Бе о гра ду (у да љем тек сту: је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве) (члан 3. 
став 1.); да се те ри то ри ја и се ди ште је ди ни це ло кал не са мо у пра ве од ре ђу је 
за ко ном (члан 16. став 1.); да је оп шти на основ на те ри то ри јал на је ди ни-
ца у ко јој се оства ру је ло кал на са мо у пра ва, ко ја је спо соб на да пре ко сво-
јих ор га на са мо стал но вр ши сва пра ва и ду жно сти из сво је над ле жно сти и 
ко ја има нај ма ње 10.000 ста нов ни ка (члан 18. став 1.); да је град је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве утвр ђе на за ко ном, ко ја пред ста вља еко ном ски, ад ми-
ни стра тив ни, ге о граф ски и кул тур ни цен тар ши рег под руч ја и има ви ше 
од 100.000 ста нов ни ка, као и да се од ред бе овог за ко на ко је се од но се на 
оп шти ну при ме њу ју и на град, ако овим за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но 
(члан 23. ст. 1. и 4.); да град вр ши над ле жно сти оп шти не, као и дру ге над-
ле жно сти и по сло ве др жав не упра ве ко ји су му за ко ном по ве ре ни (члан 24. 
став 1.); да се Ста ту том гра да мо же пред ви де ти да се на те ри то ри ји гра да 
обра зу ју две или ви ше град ских оп шти на, као и да се Ста ту том гра да уре-
ђу ју по сло ви из над ле жно сти гра да ко је вр ше град ске оп шти не (члан 25.); 
да се по ло жај гра да Бе о гра да уре ђу је по себ ним за ко ном (члан 26.).

Од ред ба ма чл. 78. до 87. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви уре ђе ни су од-
но си ор га на Ре пу бли ке, те ри то ри јал не ауто но ми је и ор га на је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве. Пре ма чла ну 78. став 2. За ко на, ор га ни Ре пу бли ке и те-
ри то ри јал не ауто но ми је вр ше над зор над за ко ни то шћу ра да и ака та ор га на 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, у скла ду са Уста вом и за ко ном. Од ред ба ма 
чла на 86. За ко на, у од но су на ко је ини ци ја тор зах те ва оце ну за ко ни то сти 
оспо ре них од ре да ба Ста ту та, про пи са но је: да од лу ку о рас пу шта њу скуп-
шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве до но си Вла да, на пред лог ми ни стар-
ства над ле жног за по сло ве ло кал не са мо у пра ве, од но сно над ле жног ор га-
на те ри то ри јал не ауто но ми је (став 1.); да пред сед ник На род не скуп шти не 
рас пи су је из бо ре за од бор ни ке у ро ку од два ме се ца од сту па ња на сна гу 
од лу ке о рас пу шта њу скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве (став 2.); 
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да ман дат од бор ни ка иза бра них на из бо ри ма из ста ва 2. овог чла на тра је 
че ти ри го ди не (став 3.); да до кон сти ту и са ња скуп шти не и из бо ра из вр-
шних ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, те ку ће и нео д ло жне по сло ве 
из над ле жно сти скуп шти не и из вр шних ор га на је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве оба вља при вре ме ни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ко ји чи не 
пред сед ник и че ти ри чла на (став 4.); да при вре ме ни ор ган је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве обра зу је Вла да (став 5.); да Вла да до но си по себ но ре ше ње о 
име но ва њу пред сед ни ка и чла но ва при вре ме ног ор га на, во де ћи ра чу на о 
по ли тич ком и на ци о нал ном са ста ву рас пу ште не скуп шти не је ди ни це ло-
кал не са мо у пра ве (став 6.). Од ред бе чла на 87. За ко на про пи су ју: да ако се 
у је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве не спро ве ду из бо ри за од бор ни ке или ако 
се по сле спро ве де них из бо ра не кон сти ту и ше скуп шти на у скла ду са овим 
за ко ном у ро ку од два ме се ца од об ја вљи ва ња ре зул та та из бо ра, Вла да 
име ну је при вре ме ни ор ган из чла на 86. став 4. овог за ко на ко ји оба вља те-
ку ће и нео д ло жне по сло ве из над ле жно сти скуп шти не и из вр шних ор га на 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве (став 1.); да је пред сед ник На род не скуп шти-
не ду жан да у од лу ку о рас пи си ва њу но вих из бо ра за скуп шти ну је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве до не се у ро ку од ме сец да на, од да на кад је тре ба ло 
спро ве сти из бо ре, од но сно кон сти ту и са ти скуп шти ну је ди ни цу ло кал не 
са мо у пра ве (став 2.); да ман дат од бор ни ка иза бра них на из бо ри ма из ста-
ва 2. овог чла на тра је до ис те ка ман да та од бор ни ка скуп шти на је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве иза бра них на ре дов ним из бо ри ма (став 3.).

Од ред ба ма За ко на о те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји Ре пу бли ке Ср би-
је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07), по ред оста лог, про пи са но је: да 
те ри то ри јал ну ор га ни за ци ју Ре пу бли ке Ср би је чи не оп шти не, гра до ви и 
град Бе о град као те ри то ри јал не је ди ни це и ауто ном не по кра ји не као об-
лик те ри то ри јал не ауто но ми је (члан 2.); да те ри то ри ју оп шти не, гра да и 
гра да Бе о гра да чи не на се ље на ме ста, од но сно под руч ја ка та стар ских оп-
шти на ко је ула зе у са став ових је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (члан 3. став 
1.); да је оп шти на основ на те ри то ри јал на је ди ни ца у ко јој се оства ру је ло-
кал на са мо у пра ва, ко ја је спо соб на да пре ко сво јих ор га на са мо стал но вр-
ши сва пра ва и ду жно сти из сво је над ле жно сти и ко ја има нај ма ње 10.000 
ста нов ни ка, те да се по сту пак осни ва ња, спа ја ња и уки да ња оп шти на, 
као и про ме на те ри то ри је оп шти не, уре ђу ју овим за ко ном (члан 11. ст. 
1. и 5.); да се по де ла гра да Бе о гра да на град ске оп шти не утвр ђу је Ста ту-
том гра да Бе о гра да у скла ду са за ко ном (члан 23.). У од ред ба ма чла на 16. 
За ко на так са тив но су на ве де ни, по азбуч ном ре ду, на зи ви и се ди шта оп-
шти на у Ре пу бли ци Ср би ји, као и на зи ви на се ље них ме ста и ка та стар ских 
оп шти на ко је су об у хва ће не те ри то ри јом по је ди них оп шти на. На спи ску 
оп шти на на ве де них у чла ну 16. За ко на не на ла зе се град ске оп шти не у са-
ста ву гра да Бе о гра да. Од ред ба ма чла на 24. За ко на утвр ђе не су ка та стар-
ске оп шти не ко је чи не те ри то ри ју гра да Бе о гра да, али не и те ри то ри је по-
је ди них град ских оп шти на у са ста ву гра да Бе о гра да.

За ко ном о глав ном гра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) уре-
ђе ни су по ло жај, над ле жно сти и ор га ни гра да Бе о гра да, глав ног гра да 
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Ре пу бли ке Ср би је, и утвр ђе но да се на сва пи та ња ко ја ни су уре ђе на овим 
за ко ном, а од но се се на град Бе о град као је ди ни цу ло кал не са мо у пра ве, 
при ме њу ју од ред бе За ко на о ло кал ној са мо у пра ви (члан 1.). Од ред ба ма 
чла на 6. За ко на про пи са но је: да се те ри то ри ја гра да Бе о гра да утвр ђу је 
за ко ном (став 1.); да се ра ди ефи ка сни јег и еко но мич ни јег оба вља ња од-
ре ђе них над ле жно сти гра да Бе о гра да, у окви ру за ко ном утвр ђе не те ри то-
ри је гра да Бе о гра да, Ста ту том гра да обра зу ју град ске оп шти не (став 2.); 
да град ска оп шти на има свој ство прав ног ли ца (став 3.); да се Ста ту том 
гра да од ре ђу ју по сло ви из над ле жно сти гра да Бе о гра да ко је вр ше град ске 
оп шти не (став 4.); да град Бе о град мо же уки ну ти по сто је ћу град ску оп-
шти ну и ње но под руч је при по ји ти јед ној или ви ше по сто је ћих оп шти на. 
Пре ма чла ну 7. на ве де ног За ко на, Ста ту том гра да Бе о гра да бли же се уре-
ђу је на чин обра зо ва ња и уки да ња град ских оп шти на, про ме на њи хо вих 
под руч ја, ор га ни и на чин из бо ра ор га на град ске оп шти не, као и ме ђу соб-
ни од нос ор га на Гра да и ор га на град ске оп шти не. Од ред ба ма чла на 8. ст. 
1. и 3. За ко на про пи са но је да град Бе о град вр ши над ле жно сти оп шти не 
и гра да утвр ђе не Уста вом и за ко ном, као и да вр ши дру ге над ле жно сти и 
по сло ве др жав не упра ве ко ји су му за ко ном по ве ре ни.

Из од ре да ба За ко на о ло кал ној са мо у пра ви у од но су на ко ји је тра же-
на оце на за ко ни то сти оспо ре ног оп штег ак та, као и дру гих на ве де них од-
ре да ба за ко на ко ји ма се уре ђу ју пи та ња из обла сти ло кал не са мо у пра ве, 
про из ла зи да се ло кал на са мо у пра ва оства ру је у оп шти ни, гра ду и гра ду 
Бе о гра ду, ко ји пред ста вља ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и те ри то ри-
јал не је ди ни це у окви ру те ри то ри јал не ор га ни за ци је Ре пу бли ке Ср би је. 
Све је ди ни це ло кал не са мо у пра ве оба вља ју по сло ве ло кал не са мо у пра-
ве ко ји пред ста вља ју из вор ну над ле жност оп шти не. Оп шти на је основ на 
те ри то ри јал на је ди ни ца у ко јој се оства ру је ло кал на са мо у пра ва, ко ја је 
спо соб на да пре ко сво јих ор га на са мо стал но вр ши сва пра ва и ду жно сти 
из сво је над ле жно сти. Град вр ши над ле жно сти оп шти не и дру ге над ле-
жно сти и по сло ве др жав не упра ве ко ји су му по ве ре ни за ко ном, а град 
Бе о град вр ши над ле жно сти оп шти не и гра да, као и дру ге над ле жно сти и 
по сло ве др жав не упра ве ко ји су му по ве ре ни За ко ном о глав ном гра ду. 
Од ред бе За ко на о ло кал ној са мо у пра ви ко је се од но се на оп шти ну при ме-
њу ју се и на град, ако тим за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да у За ко ну о ло кал-
ној са мо у пра ви и у дру гим за ко ни ма ко ји уре ђу ју област те ри то ри јал не 
ор га ни за ци је и ло кал не са мо у пра ве, град ске оп шти не ни су на ве де не као 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ни ти као те ри то ри јал не је ди ни це у окви-
ру те ри то ри јал не ор га ни за ци је Ре пу бли ке Ср би је. Ста ту том гра да се мо-
же, али не мо ра, пред ви де ти да се на те ри то ри ји гра да обра зу ју две или 
ви ше град ских оп шти на. Град ске оп шти не се на те ри то ри ји гра да Бе о гра-
да обра зу ју Ста ту том гра да Бе о гра да, ра ди ефи ка сни јег и еко но мич ни јег 
оба вља ња од ре ђе них над ле жно сти гра да Бе о гра да. Ста ту том се бли же 
уре ђу је на чин њи хо вог обра зо ва ња и уки да ња, про ме на њи хо вог под руч-
ја, ор га ни и на чин из бо ра ор га на град ске оп шти не, као и ме ђу соб ни од нос 
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ор га на гра да и ор га на град ске оп шти не. Ста ту том се, по ред оста лог, од ре-
ђу ју вр ста и обим по сло ва из над ле жно сти гра да Бе о гра да ко је вр ше град-
ске оп шти не, што зна чи да град ске оп шти не не ма ју сво ју из вор ну над ле-
жност већ оба вља ју по сло ве ло кал не са мо у пра ве ко је им по ве ри Град из 
сво је над ле жно сти.

На осно ву из ло же ног, Устав ни суд је оце нио да град ска оп шти на ни је 
по себ на те ри то ри јал на је ди ни ца, ни ти не по сред но део те ри то ри јал не ор-
га ни за ци је Ре пу бли ке Ср би је, већ је део уну тра шње те ри то ри јал не и ор га-
ни за ци о не струк ту ре гра да Бе о гра да утвр ђе не оспо ре ним Ста ту том гра да 
Бе о гра да. Има ју ћи у ви ду да је За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви оп шти на 
де фи ни са на као основ на те ри то ри јал на је ди ни ца у ко јој се оства ру је ло-
кал на са мо у пра ва, ко ја је спо соб на да пре ко сво јих ор га на са мо стал но 
вр ши сва пра ва и ду жно сти из сво је над ле жно сти, а да град ска оп шти-
на не ма из вор ну над ле жност у оба вља њу по сло ва ло кал не са мо у пра ве, 
јер вр ши са мо оне по сло ве ко је јој из сво је над ле жно сти Ста ту том по ве ри 
град Бе о град, Устав ни суд сма тра да град ска оп шти на не ма свој ство је ди-
ни це ло кал не са мо у пра ве већ да то свој ство пре ма за ко ну има град Бе о-
град. Устав ни суд је ова кав став из ра зио и у свом Ре ше њу број IУ-199/2004 
од 2. ју на 2005. го ди не.

Пре но ше њем по је ди них по сло ва ло кал не са мо у пра ве из над ле жно сти 
гра да у над ле жност град ске оп шти не, из ме ђу ор га на гра да Бе о гра да и ор-
га на град ске оп шти не је ус по ста вљен по се бан ме ђу соб ни од нос ко ји је, на 
осно ву чла на 7. За ко на о глав ном гра ду, бли же уре ђен од ред ба ма од чл. 
87. до 96. Ста ту та гра да Бе о гра да, па и оспо ре ним од ред ба ма чл. 94. и 95. 
Ста ту та. Тај ме ђу соб ни од нос се огле да и у вр ше њу над зо ра над за ко ни-
то шћу ра да ор га на град ске оп шти не од стра не ор га на Гра да и про пи си ва-
њу ме ра ко је у вр ше њу тог над зо ра мо гу до не ти ор га ни Гра да. За раз ли ку 
од оп шти не као је ди ни це ло кал не са мо у пра ве над чи јим ра дом, са гла сно 
чла ну 78. став 2. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, над зор вр ше ор га ни Ре-
пу бли ке и ауто ном не по кра ји не, над зор над ра дом и ак ти ма ор га на град-
ске оп шти не у оба вља њу по сло ва Гра да ко ји су пре не ти град ској оп шти ни 
вр ше ор га ни гра да Бе о гра да, на осно ву од ред бе чла на 88. став 1. Ста ту та 
гра да Бе о гра да. Ме ре ко је у вр ше њу над зо ра над ра дом оп шти на до но се 
ре пу блич ки ор га ни, а ко је су про пи са не од ред ба ма чл. 86. и 87. За ко на о 
ло кал ној са мо у пра ви, иден тич не су ме ра ма ко је мо гу до не ти ор га ни гра да 
Бе о гра да, у скла ду са оспо ре ним од ред ба ма чл. 94. и 95. Ста ту та гра да Бе-
о гра да, вр ше ћи над зор над ра дом град ских оп шти на.

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд сма тра да ор га ни гра да Бе о гра да 
има ју на за ко ну за сно ва но овла шће ње да у вр ше њу над зо ра над ра дом и 
ак ти ма ор га на град ске оп шти не од лу чу ју о рас пу шта њу скуп шти не град-
ске оп шти не, рас пи си ва њу из бо ра за од бор ни ке скуп шти не град ске оп-
шти не и име но ва њу при вре ме ног ор га на ко ји оба вља те ку ће и нео д ло жне 
по сло ве из над ле жно сти скуп шти не и из вр шних ор га на град ске оп шти не, 
у слу ча је ви ма про пи са ним од ред ба ма чла на 94. став 1. и чла на 95. став 
1. Ста ту та гра да Бе о гра да. Из на ве де них раз ло га, Устав ни суд је утвр дио 
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да не ма осно ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну за ко ни то сти оспо ре них 
од ре да ба чл. 94. и 95. Ста ту та гра да Бе о гра да, те ини ци ја ти ву ни је при хва-
тио, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 109/07).

Суд је, са гла сно од ред би чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду, од-
ба цио зах тев за об у ста ву из вр ше ња Од лу ке Скуп шти не гра да Бе о гра да 
о рас пу шта њу Скуп шти не град ске оп шти не Зе мун, јер на ве де на Од лу ка 
пред ста вља оп шти, а не по је ди нач ни акт.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач. 3) и 5) За ко на о Устав-
ном су ду, Суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУл-191/2008 од 23. апри ла 2009. го ди не

Исти прав ни став у ве зи са пи та њем овла шће ња гра да за пред у зи-
ма ње ме ра у вр ше њу над зо ра над ра дом ор га на град ских оп шти на, од но-
сно рас пу шта ња скуп шти не град ске оп шти не, Устав ни суд је из ра зио и 
у пред ме ти ма: IУл-47/2009, у ко јем Ре ше њем од 21. ма ја 2009. го ди не ни је 
при хва тио ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став-
но сти и не за ко ни то сти Од лу ке о рас пу шта њу Скуп шти не град ске оп-
шти не Зе мун („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, број 7/09) и IУл-50/2009, 
у ко јем Ре ше њем од 28. ма ја 2009. го ди не ни је при хва тио ини ци ја ти ву за 
по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не за ко ни то сти од ред бе чла на 102. 
став 3. Ста ту та гра да Ни ша („Слу жбе ни лист гра да Ни ша“, број 88/08).

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ни је овла шће на да утвр ђу је сво је ор га-
не, не го са мо да про пи су је њи хо во уре ђе ње и над ле жност, и то у скла ду са 
Уста вом и за ко ном, те је не са гла сно Уста ву и за ко ну од ре ђи ва ње да су пред-
сед ник скуп шти не оп шти не и дру го ли це ко је га за ме њу је ор га ни оп шти не.

Пред сед ник скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, са гла сно за-
ко ну, има са мо јед ног за ме ни ка, те се не мо же оп штим ак том оп шти не 
уво ди ти функ ци ја пот пред сед ни ка скуп шти не оп шти не.

Оп шти акт, у скла ду са од ред ба ма чла на 196. став 1. Уста ва, не мо же 
сту пи ти на сна гу пре об ја вљи ва ња.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред бе чла на 2. Од лу ке о утвр ђи ва њу ор га на оп-
шти не Ко ва чи ца („Слу жбе ни лист оп шти не Ко ва чи ца“, број 10/08), у де-
лу ко ји гла си: „Пред сед ник Скуп шти не оп шти не Ко ва чи ца, као и че ти ри 
пот пред сед ни ка Скуп шти не оп шти не Ко ва чи ца као пред став ни ци на ци о-
нал них за јед ни ца чи ји је је зик у скла ду са Ста ту том Оп шти не Ко ва чи ца у 
слу жбе ној упо тре би у Оп шти ни Ко ва чи ца, од ко јих је је дан по функ ци ји 
за ме ник Пред сед ни ка Скуп шти не оп шти не Ко ва чи ца“ и чла на 5. Од лу ке, 
у де лу ко ји гла си: „да ном до но ше ња“, у вре ме ва же ња ни су би ле у са гла-
сно сти са Уста вом и за ко ном.
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2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то сти ре ше-
ња о из бо ру пред сед ни ка оп шти не и че ти ри пот пред сед ни ка Скуп шти не 
оп шти не Ко ва чи ца, од 27. ма ја 2008. го ди не, об ја вље них у „Слу жбе ном 
ли сту оп шти не Ко ва чи ца“, број 10/08.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то-

сти Од лу ке о утвр ђи ва њу ор га на оп шти не Ко ва чи ца („Слу жбе ни лист оп-
шти не Ко ва чи ца“, број 10/08) и ре ше ња о из бо ру пред сед ни ка оп шти не и 
че ти ри пот пред сед ни ка Скуп шти не оп шти не Ко ва чи ца, ко ја су об ја вље на 
у истом ло кал ном слу жбе ном гла си лу. У ини ци ја ти ви се на во ди да је оспо-
ре на Од лу ка су прот на од ред ба ма та да ва же ћег Ста ту та Оп шти не, ко ји ни је 
ускла ђен са но вим За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви од 2007. го ди не, али да 
је су прот на и са мом За ко ну о ло кал ној са мо у пра ви, јер За кон не пред ви-
ђа мо гућ ност да скуп шти на оп шти не има ви ше пот пред сед ни ка већ је чла-
ном 39. За ко на пред ви ђе но да пред сед ник скуп шти не има за ме ни ка ко ји га 
за ме њу је у слу ча ју ње го ве од сут но сти и спре че но сти да оба вља сво ју ду-
жност. Под но си лац ини ци ја ти ве сма тра да је до но ше њем оспо ре не Од лу ке 
Скуп шти на оп шти не Ко ва чи ца по вре ди ла члан 191. Уста ва пре ма ко ме је 
ста тут нај ви ши прав ни акт оп шти не. Та ко ђе ис ти че да је исто га да на Скуп-
шти на оп шти не до не ла спор ну Од лу ку и из вр ши ла из бор но си ла ца функ-
ци ја, па Од лу ка „ни ка ко ни је мо гла да сту пи на сна гу ка ко је то пред ви ђе но 
чла ном 196. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је“. Ка ко је прав ни основ за до но-
ше ње оспо ре них ре ше ња о из бо ру пред сед ни ка оп шти не и пот пред сед ни ка 
скуп шти не оп шти не био са др жан у оспо ре ној Од лу ци, ини ци ја тор сма тра 
да ни ови ак ти ни су у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

У од го во ру Скуп шти не оп шти не Ко ва чи ца се по твр ђу је да је оспо ре-
на Од лу ка до не та на кон сти ту тив ној сед ни ци Скуп шти не оп шти не, да је 
сту пи ла на сна гу да ном до но ше ња и да је на осно ву ње из вр шен из бор пред-
сед ни ка оп шти не и че ти ри пот пред сед ни ка Скуп шти не оп шти не, као и да 
су Од лу ка и ре ше ња, на кон до но ше ња об ја вље ни у „Слу жбе ном ли сту оп-
шти не Ко ва чи ца“. У по гле ду раз ло га ова квог по сту па ња у од го во ру се на во-
ди да је Од лу ка до не та „ка ко би се из вр шио из бор из вр шних ор га на вла сти 
у оп шти ни“, а да је про пи си ва ње да пред сед ник скуп шти не оп шти не има че-
ти ри пот пред сед ни ка од ко јих га је дан за ме њу је ка да је од су тан или спре чен 
да оба вља сво ју ду жност, по сле ди ца то га што су у оп шти ни Ко ва чи ца, по-
ред срп ског је зи ка, у слу жбе ној упо тре би и сло вач ки, ма ђар ски и ру мун ски 
је зик, јер је реч о оп шти ни са на ци о нал но ме шо ви тим ста нов ни штвом. На 
овај на чин „же ле ло се да при пад ни ци раз ли чи тих на ци о нал них ма њи на бу-
ду пред ста вље ни пре ко сво јих иза бра них пред став ни ка у ор га ни ма вла сти“.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је Од лу ку о утвр ђи-
ва њу ор га на оп шти не Ко ва чи ца до не ла Скуп шти не оп шти не Ко ва чи ца, на 
сед ни ци одр жа ној 27. ма ја 2008. го ди не, по зи ва ју ћи се на од ред бе чла на 32. 
став 1. тач ка 6. и чла на 42. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви од 2007. го ди не, 
као и на од ред бе Устав ног за ко на за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. 
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Од лу ка је об ја вље на у „Слу жбе ном ли сту оп шти не Ко ва чи ца“, број 10/08 од 
27. ма ја 2008. го ди не.

Оспо ре ном од ред бом чла на 2. Од лу ке је пред ви ђе но да су ор га ни 
оп шти не Ко ва чи ца: пред сед ник оп шти не, оп штин ско ве ће, пред сед ник 
Скуп шти не оп шти не Ко ва чи ца, као и че ти ри пот пред сед ни ка Скуп шти-
не оп шти не Ко ва чи ца као пред став ни ци на ци о нал них за јед ни ца чи ји је 
је зик, у скла ду са Ста ту том оп шти не Ко ва чи ца, у слу жбе ној упо тре би у 
оп шти ни Ко ва чи ца, од ко јих је је дан по функ ци ји за ме ник пред сед ни ка 
Скуп шти не оп шти не Ко ва чи ца.

Од ред бом чла на 5. Од лу ке пред ви ђе но је да она сту па на сна гу да ном 
до но ше ња, да ће ва жи ти до ускла ђи ва ња Ста ту та оп шти не са Уста вом и 
за ко ни ма ко ји ма је уре ђе на ло кал на са мо у пра ва, као и да ће се об ја ви ти у 
„Слу жбе ном ли сту оп шти не Ко ва чи ца“.

На кон под но ше ња ини ци ја ти ве ко јом је оспо ре на устав ност и за ко ни-
тост на ве де не Од лу ке, Скуп шти на оп шти не Ко ва чи ца је, на сед ни ци одр жа-
ној 14. ју ла 2008. го ди не, до не ла но ви Ста тут оп шти не Ко ва чи ца, ко ји је об ја-
вљен у „Слу жбе ном ли сту оп шти не Ко ва чи ца“, број 13/08. Оспо ре на Од лу ка 
ни је фор мал но ста вље на ван сна ге од ред ба ма но вог Ста ту та, али ка ко су сва 
пи та ња ко ја су пред мет уре ђи ва ња Од лу ке са др жа на у Ста ту ту и ка ко са ма 
Од лу ка у чла ну 5. пред ви ђа да ће ва жи ти до до но ше ња но вог Ста ту та оп шти-
не, Устав ни суд је оце нио да се мо же за кљу чи ти да је сту па њем на сна гу Ста-
ту та оп шти не Ко ва чи ца, од 2008. го ди не, пре ста ла да ва жи оспо ре на Од лу ка.

Ме ђу тим, с об зи ром на то да је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и 
за ко ни то сти под не та у вре ме ва же ња оспо ре не Од лу ке, као и да су и да ље 
на сна зи За кон о ло кал ној са мо у пра ви, на осно ву ко га је Од лу ка до не та и у 
од но су на ко ји је тра же на оце на ње не за ко ни то сти, као и Устав Ре пу бли ке 
Ср би је у од но су на ко ји је ини ци ра на оце на устав но сти, Устав ни суд је 
утвр дио да су ис пу ње не прет по став ке за оце ну оспо ре них од ре да ба Од-
лу ке у вре ме њи хо вог ва же ња, са гла сно Уста вом утвр ђе ној над ле жно сти 
Су да из чла на 167. став 1. тач ка 4. и чла на 168. став 5. Уста ва.

За оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба Од лу ке о утвр ђи ва њу ор га-
на оп шти не Ко ва чи ца од зна ча ја су од ред бе Уста ва ко ји ма је утвр ђе но: да 
ауто ном не по кра ји не, у скла ду са Уста вом и ста ту том ауто ном не по кра ји-
не, а је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, у скла ду са Уста вом и за ко ном, са мо-
стал но про пи су ју уре ђе ње и над ле жност сво јих ор га на и јав них слу жби 
(члан 179); да је скуп шти на нај ви ши ор ган ауто ном не по кра ји не и је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве (члан 180. став 1.); да сви за ко ни и дру ги оп шти ак-
ти до не ти у Ре пу бли ци Ср би ји мо ра ју би ти са гла сни са Уста вом (члан 194. 
став 3.); да ста ту ти, од лу ке и сви дру ги оп шти ак ти ауто ном них по кра ји-
на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо ра ју би ти са гла сни са за ко ном (члан 
195. став 2.); да се за ко ни и сви дру ги оп шти ак ти об ја вљу ју пре сту па ња на 
сна гу, као и да сту па ју на сна гу нај ра ни је осмог да на од да на об ја вљи ва ња 
и мо гу да сту пе на сна гу ра ни је са мо ако за то по сто је на ро чи то оправ да ни 
раз ло зи, утвр ђе ни при ли ком њи хо вог до но ше ња (члан 196. ст. 1. и 4.).
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За оце ну за ко ни то сти оспо ре не Од лу ке од зна ча ја су од ред бе За ко на о 
ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07), ко ји ма је про-
пи са но: да су ор га ни оп шти не скуп шти на оп шти не, пред сед ник оп шти не, 
оп штин ско ве ће и оп штин ска упра ва (члан 27.); да скуп шти на оп шти не 
има пред сед ни ка скуп шти не (члан 38. став 1.); да пред сед ник скуп шти не 
има за ме ни ка ко ји га за ме њу је у слу ча ју ње го ве од сут но сти и спре че но сти 
да оба вља сво ју ду жност (члан 39. став 1.); да ће но во и за бра на скуп шти-
на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ускла ди ти свој ста тут са од ред ба ма овог 
за ко на у ро ку од 90 да на од да на свог кон сти ту и са ња (члан 100.); да ће се 
од ред бе овог за ко на о ор га ни ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве при ме њи-
ва ти од спро во ђе ња на ред них из бо ра за од бор ни ке скуп шти на је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве (члан 101.).

Из на ве де них од ре да ба Уста ва и За ко на о ло кал ној са мо у пра ви сле ди, 
по оце ни Устав ног су да, да су ор га ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве утвр-
ђе ни за ко ном и да овла шће ње је ди ни це ло кал не са мо у пра ве да, на осно ву 
од ред бе чла на 179. Уста ва, са мо стал но про пи су је уре ђе ње и над ле жност 
сво јих ор га на и јав них слу жби ни је нео гра ни че но, већ про пи си ва ње уре-
ђе ња и над ле жно сти ор га на сва ке је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо ра би ти 
у скла ду са Уста вом и за ко ном. У том сми слу, је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве ни је Уста вом овла шће на да утвр ђу је сво је ор га не, не го са мо да про пи-
су је њи хо во уре ђе ње и над ле жност, и то у скла ду са Уста вом и за ко ном.

Уви дом у оспо ре ну од ред бу чла на 2. Од лу ке утвр ђе но је да су као ор-
га ни оп шти не Ко ва чи ца пред ви ђе ни, по ред оста лог, и пред сед ник Скуп-
шти не оп шти не и че ти ри пот пред сед ни ка скуп шти не оп шти не, од ко јих је 
је дан по функ ци ји за ме ник пред сед ни ка Скуп шти не. Ка ко је пре ма од ред-
ба ма чла на 180. став 1. Уста ва и чла на 27. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви 
ор ган оп шти не – скуп шти на, а не пред сед ник скуп шти не и дру га ли ца из 
ре да од бор ни ка, то оспо ре на од ред ба, у на ве де ном де лу, по оце ни Устав-
ног су да, у вре ме ње ног ва же ња ни је би ла у скла ду са од ред ба ма чла на 179. 
Уста ва и чла на 27. За ко на.

Та ко ђе, Суд је утвр дио да је од ред бом чла на 39. став 1. За ко на из ри чи то 
пред ви ђе но да пред сед ник скуп шти не има за ме ни ка ко ји га за ме њу је у слу-
ча ју ње го ве од сут но сти и спре че но сти да оба вља сво ју ду жност. На ве де на 
ни ти би ло ко ја дру га од ред ба За ко на не пред ви ђа по сто ја ње, ни ти мо гућ-
ност по сто ја ња јед ног или ви ше пот пред сед ни ка скуп шти не оп шти не. Шта-
ви ше, из За ко ном де фи ни са ног по ло жа ја за ме ни ка пред сед ни ка скуп шти не 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, не спор но, по ми шље њу Су да, про из ла зи да 
гра ма тич ко ко ри шће ње јед ни не код на во ђе ња за ме ни ка пред сед ни ка скуп-
шти не ни је из раз са мо прав но тех нич ке фор му ла ци је за кон ске нор ме, већ 
упра во зна чи да скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, по ред пред сед-
ни ка има јед ног за ме ни ка пред сед ни ка скуп шти не. По ла зе ћи од на ве де ног, 
Устав ни суд је оце нио да оспо ре на од ред ба чла на 2. Од лу ке ни је би ла са-
гла сна чла ну 39. став 1. За ко на, као да ни је би ла са гла сна ни од ред би чла на 
179. Уста ва, јер је Скуп шти на оп шти не Ко ва чи ца овла шће на да са мо стал-
но уре ђу је рад сво јих ор га на, али у скла ду са за ко ном. Ово тим пре што се 
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и у са мој оспо ре ној од ред би пред ви ђа да је са мо је дан од пот пред сед ни ка 
скуп шти не „по функ ци ји за ме ник пред сед ни ка“. Устав ни суд је утвр дио да 
се не мо гу при хва ти ти на во ди из од го во ра до но си о ца оспо ре ног ак та да се 
оспо ре ном од ред бом же ле ло да при пад ни ци раз ли чи тих на ци о нал них ма-
њи на ко ји жи ве на те ри то ри ји оп шти не Ко ва чи ца бу ду пред ста вље ни пре ко 
сво јих пред став ни ка у ор га ни ма вла сти, и то сто га што су пред став ни ци на-
ци о нал них ма њи на као од бор ни ци пред ста вље ни у скуп шти ни оп шти не као 
нај ви шем ор га ну ло кал не вла сти, а пред сед ник скуп шти не и ње гов за ме ник 
ни су ор га ни вла сти, као и сто га што у скла ду са сво јим устав ним овла шће-
њем да са мо стал но, у скла ду са Уста вом и за ко ном уре ђу је рад сво јих ор га-
на, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве има мо гућ ност да у оп штин ском ве ћу, као 
из вр шном ор га ну ко ји има 11 чла но ва, као и оп штин ској упра ви, обез бе ди 
пред ста вља ње и при пад ни ка на ци о нал них ма њи на, од но сно да о то ме во ди 
ра чу на при ли ком пред ла га ња кан ди да та за пред сед ни ка оп шти не.

Оце њу ју ћи оспо ре ну од ред бу чла на 5. Од лу ке, Устав ни суд је утвр дио 
да је њо ме би ло пред ви ђе но да Од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња 
и да ће се об ја ви ти у ло кал ном слу жбе ном гла си лу. Из на ве де ног про из-
ла зи да је Од лу ка сту пи ла на сна гу пре об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном ли-
сту оп шти не Ко ва чи ца“. По ла зе ћи од од ре да ба чла на 196. ст. 1. и 3. Уста ва, 
Суд је оце нио да оспо ре на од ред ба, у де лу ко ји гла си: „да ном до но ше ња“, 
у вре ме ње ног ва же ња ни је би ла у са гла сно сти са Уста вом. Ка ко је Од лу ка 
об ја вље на у ло кал ном слу жбе ном гла си лу, то зна чи да је сту пи ла на сна гу 
осмог да на од да на ње ног об ја вљи ва ња.

У од но су на на во де ини ци ја ти ве да је оспо ре на Од лу ка не са гла сна та-
да ва же ћем Ста ту ту оп шти не Ко ва чи ца, Устав ни суд је кон ста то вао да, 
пре ма од ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да од лу чу је о са гла сно-
сти оп штих ака та је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве са њи хо вим ста ту ти ма, 
као и да из од ред бе чла на 101. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви про из ла зи да 
су се од ред бе тог за ко на о ор га ни ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве по че ле 
при ме њи ва ти од спро во ђе ња пр вих на ред них из бо ра за од бор ни ке скуп-
шти на је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, а ко ји су одр жа ни ма ја 2008. го ди не, 
да кле и пре ускла ђи ва ња ста ту та је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве са но вим 
За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви, на на чин пред ви ђен чла ном 100. За ко на.

Под не том ини ци ја ти вом оспо ре на је и устав ност и за ко ни тост ре ше-
ња о из бо ру пред сед ни ка оп шти не Ко ва чи ца и че ти ри ре ше ња о из бо ру 
пот пред сед ни ка Скуп шти не оп шти не Ко ва чи ца, ко је је до не ла Скуп шти-
на оп шти не Ко ва чи ца, а ко ја су об ја вље на у „Слу жбе ном ли сту оп шти-
не Ко ва чи ца“, број 10 од 27. ма ја 2008. го ди не. Ка ко оспо ре на ре ше ња по 
сво јој фор ми и са др жи ни не пред ста вља ју оп ште већ по је ди нач не прав не 
ак те, то је Устав ни суд у озна че ном де лу ини ци ја ти ву од ба цио због не на-
дле жно сти, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав ном 
су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07). Ово сто га што пре ма од ред ба-
ма чла на 167. Уста ва, Устав ни суд ни је над ле жан да од лу чу је о устав но сти 
и за ко ни то сти по је ди нач них прав них ака та.
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С об зи ром на из ло же но, Суд је, на осно ву од ре да ба чла на 45. тач. 1) и 
4) За ко на о Устав ном су ду и чла на 82. став 1. тач ка 1. и чла на 84. По слов-
ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), од-
лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУл-117/2008 од 2. апри ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 39/09)

Оп штин ска упра ва ни је овла шће на да сво јим ак том са мо стал но уре-
ђу је пра во, ви си ну и на чин на кна де тро шко ва пре во за у јав ном са о бра-
ћа ју ра ди од ла ска на рад и по врат ка са ра да за по сле них, по ста вље них и 
име но ва них ли ца у оп штин ској упра ви, јер се та пи та ња уре ђу ју за ко-
ном и ак том Вла де.

За кљу чак из вр шног ор га на скуп шти не оп шти не по сво јој прав ној 
при ро ди ни је оп шти прав ни акт за чи ју оце ну устав но сти и за ко ни то-
сти је, пре ма чла ну 167. Уста ва, над ле жан Устав ни суд.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да Пра вил ник о на кна ди тро шко ва пре во за у јав ном са о-
бра ћа ју ра ди од ла ска на рад и по врат ка са ра да, Оп штин ске упра ве Бој ник, 
број 114–3/04 од 21. апри ла 2004. го ди не, ни је у са гла сно сти са за ко ном.

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну за ко ни то сти За кључ ка Из вр-
шног од бо ра Скуп шти не оп шти не Бој ник, 09 број 59–45/1 од 15. мар та 
2004. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну за ко ни то сти од ред бе 

чла на 3. Пра вил ни ка на ве де ног у тач ки 1. из ре ке и За кључ ка на ве де ног 
у тач ки 2. из ре ке. У ини ци ја ти ви се ис ти че да оспо ре на од ред ба чла на 3. 
Пра вил ни ка, ко јим је од ре ђе на ви си на на кна де за пре воз на рад и са ра-
да за за по сле не, по ста вље на и име но ва на ли ца у Оп штин ској упра ви Бој-
ник у ви си ни од 50% од це не пре во зне кар те, и оспо ре ни За кљу чак, ко јим 
је пред ви ђе но да се рад ни ци ма Оп штин ске упра ве Бој ник и уста но ва ма 
ко је се фи нан си ра ју из бу џе та оп шти не Бој ник на име тро шко ва пре во-
за за до ла зак на рад и по вра так са ра да пла ћа 50% од це не ме сеч не кар те, 
ни су у са гла сно сти са од ред ба ма чла на 51. За ко на о рад ним од но си ма у 
др жав ним ор га ни ма и чла на 14. Уред бе о на кна да ма и дру гим при ма њи-
ма за по сле них у др жав ним ор га ни ма и иза бра них и по ста вље них ли ца. 
Пре ма на во ди ма ини ци ја то ра, оспо ре ни ак ти ни су у скла ду са на ве де ним 
од ред ба ма За ко на и Уред бе, јер је од ред бом чла на 51. За ко на про пи са но 
да за по сле ни у др жав ним ор га ни ма и иза бра на, од но сно по ста вље на ли ца 
има ју пра во на на кна ду за пре воз на рад и са ра да и да се ви си на ове на-
кна де уре ђу је ак том Вла де, док је од ред бом чла на 14. Уред бе про пи са но да 
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се та на кна да ис пла ћу је у ви си ни це не ме сеч не прет плат не кар те у град-
ском, при град ском, од но сно ме ђу град ском са о бра ћа ју.

Оп штин ска упра ва Бој ник у од го во ру на во ди да је од ред бом чла на 89. 
став 1. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 70/01), по ред оста-
лог, про пи са но да за по сле ни има пра во на на кна ду тро шко ва за до ла зак 
и од ла зак са ра да у ви си ни утвр ђе ној оп штим ак том или уго во ром о ра ду, 
а да је од ред бом чла на 41. став 2. Оп штег ко лек тив ног уго во ра („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 22/97, 21/98, 53/99 и 12/2000) ре гу ли са но пра во за по-
сле ног на на кна ду за од ла зак на рад и по вра так са ра да до ви си не це не 
пре во зне кар те, с тим што та ко утвр ђе на на кна да не мо же да бу де ма ња 
од 50% ви си не це не пре во за. У од го во ру се на во ди и да је од ред ба чла-
на 75. За ко на о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма, ко ја је пред ви ђа-
ла сход ну при ме ну овог за ко на на ор га не ауто ном них по кра ји на, гра да и 
оп шти на, пре ста ла да ва жи на осно ву из ме на и до пу на тог за ко на ко је су 
об ја вље не у „Слу жбе ном гла сни ку РС“, број 34/01, та ко да се, пре ма ста ву 
до но си о ца ак та, на за по сле не у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве при ме њу је 
За кон о ра ду. У на кнад ном до пи су до но си лац ак та је на вео да је оспо ре ни 
Пра вил ник при ме њи ван до 7. фе бру а ра 2005. го ди не, као и да се од тог 
да ту ма при ме њу је од ред ба чла на 15. Уред бе о на кна да ма и дру гим при-
ма њи ма за по сле них у др жав ним ор га ни ма и иза бра них, од но сно по ста-
вље них ли ца („Слу жбе ни гла сник РС“, број 95/05 – пре чи шћен текст), а на 
осно ву ре ше ња на чел ни ка Оп штин ске упра ве Бој ник број 114–1/05 од 7. 
мар та 2005. го ди не.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је сле де ће:
Се кре тар Оп штин ске упра ве Бој ник, с по зи вом на члан 89. За ко на о 

ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 70/01), члан 2. За ко на о рад ним од но-
си ма у др жав ним ор га ни ма и члан 41. Оп штег ко лек тив ног уго во ра („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 22/97, 21/98, 53/99 и 12/2000), до нео је 21. апри ла 
2004. го ди не оспо ре ни Пра вил ник о на кна ди тро шко ва пре во за у јав ном 
са о бра ћа ју ра ди од ла ска на рад и по врат ка са ра да, број 114–3/04. Од ред-
бом чла на 1. Пра вил ни ка про пи са но је да се овим пра вил ни ком ре гу ли ше 
пра во, ви си на и на чин на кна де тро шко ва пре во за у јав ном са о бра ћа ју ра-
ди од ла ска на рад и по врат ка са ра да за по сле них, по ста вље них и име но-
ва них ли ца у Оп штин ској упра ви Бој ник. Оспо ре ном од ред бом чла на 3. 
став 1. Пра вил ни ка про пи са но је, по ред оста лог, да за по сле ни, по ста вље на 
и име но ва на ли ца у Оп штин ској упра ви Бој ник ко ја има ју пра во на на кна-
ду тро шко ва пре во за у јав ном са о бра ћа ју ра ди од ла ска на рад и по врат ка 
са ра да, оства ру ју то пра во у ви си ни од 50% од це не пре во зне кар те.

Из вр шни од бор Скуп шти не оп шти не Бој ник, с по зи вом на члан 35. 
По слов ни ка о ра ду Из вр шног од бо ра, члан 51. За ко на о рад ним од но си-
ма у др жав ним ор га ни ма и члан 41. став 2. тач ка 1. Оп штег ко лек тив ног 
уго во ра до нео је 15. мар та 2004. оспо ре ни За кљу чак 09 број 59–45/1. За-
кључ ком је од ре ђе но: да се рад ни ци ма Оп штин ске упра ве Бој ник и уста-
но ва ма ко је се фи нан си ра ју из бу џе та Скуп шти не оп шти не Бој ник на име 
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тро шко ва пре во за за до ла зак на рад и по вра так са ра да пла ћа 50 про це на-
та од це не ме сеч не кар те по чев од 1. апри ла 2004. го ди не (тач ка I); пред ви-
ђе но је да је основ за пла ћа ње те на док на де ме сто ста но ва ња и од ре ђе на је 
оба ве за за све уста но ве да за сво је рад ни ке про ве ре ме сто ста но ва ња (тач-
ка II); на ве де не су уста но ве ко ји ма тре ба до ста ви ти За кљу чак (тач ка III).

Оп штин ска упра ва Бој ник, ре ша ва ју ћи по при го во ру рад ни ка оп-
штин ске упра ве Бој ник за на кна ду пут них тро шко ва за до ла зак на рад и 
од ла зак са ра да, до не ла је 7. мар та 2005. го ди не ре ше ње број 114–1/05, ко-
јим је усво ји ла при го вор рад ни ка за ис пла ту на кна де у ви си ни це не ме сеч-
не кар те и од ре ди ла да им та на кна да при па да од 8. фе бру а ра 2005. го ди не.

Пре ма чла ну 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре сту па ња на 
сна гу овог за ко на, окон ча ће се по од ред ба ма овог за ко на.

За ко ном о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05) про пи-
са но је: да за по сле ни у др жав ним ор га ни ма и иза бра на, од но сно по ста-
вље на ли ца има ју пра во на на кна ду ма те ри јал них тро шко ва за днев ни це и 
но ће ње на слу жбе ном пу то ва њу, за упо тре бу соп стве ног во зи ла у слу жбе-
не свр хе, за пре воз на рад и са ра да, за се лид бе не тро шко ве и за на кна ду 
за одво је ни жи вот (члан 51. став 1.); да ви си ну, усло ве и на чин ис пла те на-
кна де из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је Вла да (члан 51. став 2.); да се од ред-
бе овог за ко на са др жа не у гла ва ма II до XIV сход но при ме њу ју на ор га не 
ауто ном них по кра ји на, гра до ва и оп шти на (члан 75.).

За ко ном о др жав ним слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07 и 116/08) про пи са но је да од ред бе За ко на 
о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма на ста вља ју да се сход но при ме-
њу ју на рад не од но се у ор га ни ма ауто ном них по кра ји на и ло кал не са мо у-
пра ве до до но ше ња по себ ног за ко на (члан 189.).

За ко ном о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 34/01) про пи са но је: да се овим за ко ном уре ђу-
је на чин утвр ђи ва ња пла та, до да та ка, на кна да и оста лих при ма ња, по ред 
оста лог, и иза бра них, по ста вље них и за по сле них ли ца у ор га ни ма и ор га-
ни за ци ја ма те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра ве (члан 1. тач ка 
2); да иза бра но, име но ва но и по ста вље но ли це и за по сле ни из чла на 1. овог 
за ко на има ју пра во на на кна ду пла те и дру га при ма ња у ви си ни утвр ђе ној 
ак том Вла де, ако по себ ним за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но (члан 11.).

Уред бом о на кна да ма и дру гим при ма њи ма за по сле них у др жав ним 
ор га ни ма и иза бра них, од но сно по ста вље них ли ца („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 37/94, 40/94, 6/99, 37/01, 88/04, 38/05 и 81/05), ко ја је ва жи ла у вре-
ме до но ше ња оспо ре ног Пра вил ни ка, би ли су утвр ђе ни ви си на, усло ви и 
на чин ис пла те од ре ђе них на кна да и дру гих при ма ња за по сле них у др жав-
ним ор га ни ма и иза бра них, од но сно по ста вље них ли ца, а у окви ру то га 
и на кна да за пре воз на рад и са ра да.
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На ве де на Уред ба пре ста ла је да ва жи сту па њем на сна гу Уред бе о на кна-
ди тро шко ва и от прем ни ни др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 86/07 и 93/07). Од ред бом чла на 53. Уред бе про пи са но 
је да до сту па ња на сна гу про пи са ко ји ма ће се уре ди ти пра ва по осно ву ра да 
у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве, иза бра на, по ста вље на и име но ва на ли ца и 
за по сле ни у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве оства ру ју пра во на на кна ду тро-
шко ва и пра во на от прем ни ну сход ном при ме ном од ре да ба ове уред бе.

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба за ко на, про из ла зи да се на рад не од-
но се у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве сход но при ме њу ју од ред бе За ко на о 
рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма до до но ше ња по себ ног за ко на, 
као и да се на иза бра на, по ста вље на и за по сле на ли ца у ор га ни ма и ор-
га ни за ци ја ма те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра ве при ме њу ју 
од ред бе За ко на о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма. Та ко-
ђе, пре ма Уред би о на кна ди тро шко ва и от прем ни ни др жав них слу жбе-
ни ка и на ме ште ни ка, иза бра на, по ста вље на и име но ва на ли ца и за по сле-
ни у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве оства ру ју пра во на на кна ду тро шко ва 
и пра во на от прем ни ну сход ном при ме ном од ре да ба ове уред бе.

За ко ном о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма утвр ђе но је пра во 
на на кна ду ма те ри јал них тро шко ва за пре воз на рад и с ра да и про пи са-
но је да ви си ну, усло ве и на чин ис пла те те на кна де утвр ђу је Вла да. Пре ма 
За ко ну о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма иза бра на, по-
ста вље на и за по сле на ли ца у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве има ју пра во 
на на кна ду пла те и дру га при ма ња у ви си ни утвр ђе ној ак том Вла де, ако 
по себ ним за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но. Има ју ћи у ви ду на ве де но, 
Устав ни суд је утвр дио да Оп штин ска упра ва Бој ник ни је овла шће на да 
сво јим ак том са мо стал но уре ђу је пра во, ви си ну и на чин на кна де тро шко-
ва пре во за у јав ном са о бра ћа ју ра ди од ла ска на рад и по врат ка са ра да 
за по сле них, по ста вље них и име но ва них ли ца у Оп штин ској упра ви, јер 
се та пи та ња уре ђу ју за ко ном и ак том Вла де. Бу ду ћи да Устав ни суд, са-
гла сно чла ну 54. став 1. За ко на о Устав ном су ду, ни је огра ни чен зах те вом 
ини ци ја то ра, а да су пре ма оце ни Су да оспо ре ним Пра вил ни ком уре ђе на 
пи та ња ко ја са гла сно на ве де ним од ред ба ма за ко на не мо гу би ти пред мет 
уре ђи ва ња ак та оп штин ске упра ве, Устав ни суд је утвр дио да оспо ре ни 
Пра вил ник у це ли ни ни је у са гла сно сти са за ко ном.

На во ди до но си о ца ак та да се оспо ре ни Пра вил ник ви ше не при ме-
њу је на осно ву ре ше ња Оп штин ске упра ве Бој ник, ни су од ути ца ја на од-
лу чи ва ње у овом пред ме ту, јер до но си лац ак та ни је на вео да је оспо ре ни 
Пра вил ник пре стао да ва жи, ни ти оспо ре ни акт мо же пре ста ти да ва жи 
на осно ву по је ди нач ног прав ног ак та Оп штин ске упра ве.

С об зи ром на то да је у то ку прет ход ног по ступ ка прав но ста ње пот-
пу но утвр ђе но и да при ку пље ни по да ци пру жа ју по у здан основ за од лу-
чи ва ње, Суд је, са гла сно од ред би чла на 53. став 2. За ко на о Устав ном су ду, 
од лу чио без до но ше ња ре ше ња о по кре та њу по ступ ка.

У по гле ду зах те ва из ини ци ја ти ве за оце ну за ко ни то сти оспо ре ног 
За кључ ка, Устав ни суд је утвр дио да овај оспо ре ни акт по сво јој прав ној 
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при ро ди ни је оп шти прав ни акт за чи ју оце ну устав но сти и за ко ни то сти 
је, пре ма чла ну 167. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, над ле жан Устав ни суд. Сто-
га је Устав ни суд ини ци ја ти ву у овом де лу од ба цио, због не на дле жно сти, 
са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду.

По ла зе ћи од из не тог, а у скла ду са од ред бом чла на 45. тач ка 4) За ко на 
о Устав ном су ду и чла на 82. став 1. тач ка 1. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду 
Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је 
од лу чио као у из ре ци.

На осно ву од ред бе чла на 168. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Пра-
вил ник на ве ден у тач ки 1. из ре ке пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња 
Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-228/2005 од 12. мар та 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 37/09)

На чел ник оп штин ске упра ве био је овла шћен да Пра вил ни ком о ор-
га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста пред ви ди рад но ме сто ко-
му нал ног ре да ра ко ји оба вља ма ње сло же не по сло ве над зо ра над при ме-
ном про пи са из ко му нал них обла сти, а об ја вљи ва ње тог ак та на огла сној 
та бли оп штин ске упра ве са гла сно је за ко ну.

Од су ство по зи ва ња до но си о ца ак та на од го ва ра ју ће од ред бе ре ле-
вант них за кон ских про пи са у пре ам бу ли оспо ре ног ак та не чи ни тај акт 
са мим тим не са гла сним са за ко ном.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти и не за ко ни то сти од ре да ба чла на 13. тач ка 2. под тач ка 9. 
и чла на 22. Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста 
у Оп штин ској упра ви Оп шти не Ти тел, број 021–8/03-IV од 11. но вем бра 
2005. го ди не и Ис прав ке Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји 
рад них ме ста у Оп штин ској упра ви Оп шти не Ти тел, број 021–8/05-IV од 
18. но вем бра 2005. го ди не.

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та и рад-
њи пред у зе тих на осно ву Пра вил ни ка из тач ке 1. из ре ке.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко-

ни то сти Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста 
у Оп штин ској упра ви оп шти не Ти тел, број 021–8/03-IV од 11. но вем бра 
2005. го ди не и Ис прав ке Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји 
рад них ме ста у оп штин ској упра ви оп шти не Ти тел, број 021–8/05-IV од 
18. но вем бра 2005. го ди не. Под но си лац ини ци ја ти ве на во ди да је оспо ре-
ни Пра вил ник до нет без по зи ва на од го ва ра ју ће од ред бе За ко на о ло кал-
ној са мо у пра ви, За ко на о др жав ној упра ви и За ко на о рад ним од но си ма 
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у др жав ним ор га ни ма, ко ји пред ста вља ју ма те ри јал но прав ни основ за до-
но ше ње ове вр сте оп штих ака та. Из на ве де них раз ло га сма тра да су оспо-
ре ним ак том по вре ђе не од ред бе чла на 3. став 1. За ко на о др жав ној упра-
ви, као и чла на 119. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, пре ма ко ме сва ки 
дру ги про пис и оп шти акт мо ра би ти у са гла сно сти са за ко ном и оста лим 
ре пу блич ким про пи си ма. Оспо ра ва ју ћи Пра вил ник у де лу у ко ме је си-
сте ма ти зо ва но рад но ме сто ко му нал ног ре да ра, ини ци ја тор је на вео да је 
ово рад но ме сто си сте ма ти зо ва но без прав ног осно ва, чи ме су по вре ђе ни 
члан 3. За ко на о др жав ној упра ви и члан 119. став 3. Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је. Та ко ђе се, по ми шље њу под но си о ца ини ци ја ти ве, не за ко ни тост 
оспо ре ног Пра вил ни ка и ње го вих из ме на са сто ји и у чи ње ни ци да оспо-
ре ни ак ти ни су об ја вље ни у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, ка-
ко је то про пи са но чла ном 68. став 5. у ве зи са ста вом 1. За ко на о др жав-
ној упра ви и чла ном 119. став 3. Уста ва. Пред ло же но је Устав ном су ду да 
об у ста ви од из вр ше ња сва по је ди нач на ак та и рад ње пред у зе те на осно ву 
оспо ре них оп штих ака та.

У од го во ру на чел ни ка Оп штин ске упра ве на во ди се, по ред оста лог, 
да је оспо ре ни Пра вил ник за сно ван на од ред ба ма чла на 57. За ко на о ло-
кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 9/02, 33/04, 135/04) и чла-
на 43. За ко на о др жав ној упра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 79/05), 
од но сно на сход ној при ме ни Уред бе о на че ли ма за уну тра шње уре ђе ње 
и си сте ма ти за ци ју рад них ме ста у ми ни стар стви ма, по себ ним ор га ни за-
ци ја ма и слу жба ма Вла де („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 78/04, 38/05, 75/05, 
81/05 и 83/05). У по гле ду на во да у ини ци ја ти ви да рад но ме сто „ко му нал-
ни ре дар“ пред ста вља зва ње, а не на зив рад ног ме ста, до но си лац ак та ис-
ти че да су чла ном 28. За ко на о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/99, 31/01 и 39/02) пре ци зи-
ра ни на зи ви свих зва ња у оп штин ској упра ви. У ве зи са ука зи ва њем под-
но си о ца ини ци ја ти ве да оспо ре ни ак ти ни су об ја вље ни у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“ и по ред по сто ја ња за кон ске оба ве зе за об ја-
вљи ва ње, до но си лац ак та на по ми ње да члан 68. За ко на о др жав ној упра ви 
не уре ђу је пи та ње об ја вљи ва ња прав них ака та. На во ди да је Пра вил ник 
уред но об ја вљен на огла сној та бли Оп штин ске упра ве оп шти не Ти тел. С 
об зи ром на из не то, до но си лац ак та сма тра да је ини ци ја ти ва нео сно ва на.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио да је Пра вил ник о 
ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста до нео на чел ник оп штин-
ске упра ве оп шти не Ти тел 11. но вем бра 2005. го ди не, на осно ву од ре да ба 
чла на 66. Ста ту та оп шти не Ти тел („Слу жбе ни лист оп шти не Ти тел“, број 
3/02) и чла на 18. Од лу ке о оп штин ској упра ви („Слу жбе ни лист оп шти не 
Ти тел“, бр. 14/04).

Оспо ре ном од ред бом чла на 13. тач ка 2. под тач ка 9. Пра вил ни ка про-
пи са но је да ко му нал ни ре дар вр ши ма ње сло же не по сло ве над зо ра над 
при ме ном про пи са из ко му нал не обла сти, са чи ња ва за пи сни ке о уоче ним 
не до ста ци ма и не пра вил но сти ма на ли цу ме ста, да је пи сме не и усме не на-
ло ге за не по сред но от кла ња ње утвр ђе них не до ста та ка и не пра вил но сти, 
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из ри че и на пла ћу је нов ча не ка зне на ли цу ме ста за пре кр ша је по про пи-
си ма ко је до но си скуп шти на оп шти не, вр ши и дру ге по сло ве по на ло гу 
ко му нал ног ин спек то ра и ше фа оде ље ња. Као усло ви за оба вља ње на ве-
де них по сло ва пред ви ђен је IV сте пен школ ске спре ме, по ло жен струч ни 
ис пит за рад у др жав ним ор га ни ма, јед на го ди на рад ног ис ку ства и по ло-
жен во зач ки ис пит Б ка те го ри је.

Пре ма чла ну 22. Пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја-
вљи ва ња на огла сној та бли Оп штин ске упра ве, а на кон да ва ња са гла сно-
сти од стра не пред сед ни ка оп шти не.

Ис прав ком Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них 
ме ста од 18. но вем бра 2005. го ди не из вр ше не су од ре ђе не ис прав ке основ-
ног тек ста Пра вил ни ка у де лу на зи ва рад них ме ста.

Пре ма чла ну 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07) по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре да на сту па ња 
на сна гу овог за ко на, окон ча ће се по од ред ба ма овог за ко на.

Ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то сти оспо ре ног Пра вил-
ни ка под не та је у вре ме ва же ња Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди-
не, ко ји је пре стао да ва жи да ном про гла ше ња Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
8. но вем бра 2006. го ди не. Сто га је Устав ни суд оце ну оспо ре них од ре да ба 
Пра вил ни ка из вр шио у од но су на Устав од 2006. го ди не и за ко не ко ји су 
на сна зи, а са гла сно од ред ба ма чла на 167. став 1. Уста ва.

Уста вом је утвр ђе но: да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, по ред 
оста лог, си стем ло кал не са мо у пра ве (члан 97. тач ка 3.); да су је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве оп шти не, гра до ви и град Бе о град (члан 188. став 1.); да оп шти на, 
пре ко сво јих ор га на, у скла ду са за ко ном, уре ђу је и обез бе ђу је, по ред оста лог, 
оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти (члан 190. став 1. тач ка 1.).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) 
про пи са но је: да оп штин ском упра вом, као је дин стве ним ор га ном, ру ко-
во ди на чел ник (члан 54. став 1.), да акт о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма-
ти за ци ји оп штин ске упра ве до но си на чел ник уз са гла сност оп штин ског 
ве ћа (члан 59. став 2.); да по сло ве оп штин ске упра ве, ко ји се од но се на 
оства ри ва ње пра ва, оба ве за и ин те ре са гра ђа на и прав них ли ца мо гу оба-
вља ти ли ца ко ја има ју про пи са ну школ ску спре му, по ло жен струч ни ис-
пит за рад у ор га ни ма др жав не упра ве и од го ва ра ју ће рад но ис ку ство у 
скла ду са за ко ном и дру гим про пи сом (члан 63.).

Од ред ба ма За ко на о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 48/91, 66/91, 47/91, 49/99, 34/02 и 49/05) про пи са но је: да се 
број и струк ту ра за по сле них у др жав ном ор га ну и по ста вље них ли ца утвр ђу-
ју ак том ко јим се си сте ма ти зу ју рад на ме ста у ор га ну (члан 5.); да за по сле ни у 
др жав ним ор га ни ма мо гу сти ца ти зва ња ви ши ре фе рент и ре фе рент у окви ру 
сред ње струч не спре ме (члан 27. тач ка 3); да се за за по сле не у др жав ним ор га-
ни ма мо гу по себ ним про пи си ма утвр ђи ва ти и дру га зва ња и за ни ма ња (члан 
32.); да се од ред бе овог за ко на са др жа не у гла ва ма II до XIV сход но при ме њу-
ју на ор га не ауто ном них по кра ји на, гра до ва и оп шти на (члан 75.).



422 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
16/97 и 42/98) про пи са но је: да оп шти на обез бе ђу је ор га ни зо ва но и трај-
но оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти, а на ро чи то: 1) ма те ри јал-
не, тех нич ке и дру ге усло ве за из град њу, одр жа ва ње и функ ци о ни са ње ко-
му нал них обје ка та и за обез бе ђи ва ње тех нич ког и тех но ло шког је дин ства 
си сте ма; 2) оп ште усло ве за трај но и кон ти ну и ра но оба вља ње ко му нал них 
де лат но сти; 3) по тре бан обим и ква ли тет ко му нал них услу га у за ви сно сти 
од по тре ба и ма те ри јал них мо гућ но сти ко ри сни ка услу га, ма те ри јал них 
мо гућ но сти оп шти не, као и од мо гућ но сти за раз вој ко му нал не де лат но-
сти; 4) оства ри ва ње над зо ра и кон тро ле у оба вља њу ко му нал них де лат но-
сти (члан 6. став 1.).

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је оце нио да је функ ци о нер оп-
штин ске упра ве За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви био овла шћен да пред-
ви ди за ни ма ње – ко му нал ни ре дар, као у кон крет ном слу ча ју, ра ди 
оба вља ња ма ње сло же них по сло ва над зо ра над при ме ном про пи са из ко-
му нал них обла сти, а све у ци љу пот пу ни јег и ква ли тет ни јег оства ри ва ња 
над зо ра и кон тро ле у оба вља њу ко му нал них де лат но сти.

Оспо ре на од ред ба Пра вил ни ка са гла сна је устав ним овла шће њи ма 
до но си о ца ак та из од ре да ба чла на 190. Уста ва, као и устав ном прин ци пу 
утвр ђе ном од ред бом чла на 195. став 2. Уста ва, пре ма ко ме ста ту ти, од лу-
ке и сви дру ги оп шти ак ти је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо ра ју би ти са-
гла сни са за ко ном.

Од лу чу ју ћи о устав но сти од ред бе чла на 22. Пра вил ни ка ко јом је пред-
ви ђе но сту па ње на сна гу Пра вил ни ка осмог да на од да на об ја вљи ва ња на 
огла сној та бли оп штин ске упра ве, а на кон да ва ња са гла сно сти од стра не 
пред сед ни ка оп шти не, Устав ни суд је оце нио да је оспо ре ни Пра вил ник 
сту пио на сна гу у скла ду са од ред ба ма чла на 196. ст. 1. и 5. Уста ва, пре ма 
ко ји ма се за ко ни и сви дру ги оп шти ак ти об ја вљу ју пре сту па ња на сна гу 
и сту па ју на сна гу нај ра ни је осмог да на од да на об ја вљи ва ња. Та ко ђе је, по 
оце ни Устав ног су да, оспо ре на од ред ба са гла сна и са од ред бом чла на 1. 
став 2. За ко на о об ја вљи ва њу за ко на и дру гих про пи са и оп штих ака та и 
о из да ва њу „Слу жбе ног гла сни ка Ре пу бли ке Ср би је“ („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 72/91, 21/92, 28/92 и 22/93), ко јом је про пи са но да се оп шти ак ти 
ор га на ауто ном не по кра ји не, оп шти не и гра да об ја вљу ју на на чин ко ји од-
ре ди ауто ном на по кра ји на, оп шти на и град.

Та ко ђе, Устав ни суд је оце нио, да ни су осно ва ни на во ди под но си о ца 
ини ци ја ти ве да је по сто ја ла оба ве за об ја вљи ва ња оспо ре ног Пра вил ни ка у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, из раз ло га што је од ред бом чла на 
1. став 2. За ко на о об ја вљи ва њу за ко на и дру гих про пи са и оп штих ака та и о 
из да ва њу „Слу жбе ног гла сни ка Ре пу бли ке Ср би је“ до пу ште на мо гућ ност да 
оп шти на ауто ном но од ре ди на чин об ја вљи ва ња сво јих оп штих ака та. Осим 
то га, по зи ва ње под но си о ца ини ци ја ти ве на од ред бу чла на 68. став 5. ра ни је 
ва же ћег За ко на о др жав ној упра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 20/92, 6/93, 
48/93, 53/93, 67/93, 48/94 и 49/99), по оце ни Су да, ни је од ути ца ја на оце ну 
за ко ни то сти оспо ре ног ак та, с об зи ром на то да је ци ти ра ном од ред ба ма 
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За ко на о др жав ној упра ви био про пи сан на чин об ја вљи ва ња ака та ко је до-
но се ор га ни др жав не упра ве, а не ор га ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

На во ди под но си о ца ини ци ја ти ве да је оспо ре ни Пра вил ник до нет без 
по зи ва ња на од го ва ра ју ће од ред бе За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, За ко-
на о др жав ној упра ви и За ко на о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма 
ни су, по оце ни Устав ног су да, од ути ца ја на оце ну ње го ве за ко ни то сти, с 
об зи ром на то да од су ство по зи ва ња до но си о ца ак та на од го ва ра ју ће од-
ред бе ре ле вант них за кон ских про пи са у пре ам бу ли оспо ре ног ак та не чи-
ни тај акт са мим тим не са гла сним са за ко ном.

Устав ни суд је од ба цио зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака-
та и рад њи пред у зе тих на осно ву оспо ре ног Пра вил ни ка са гла сно од ред би 
чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду, јер је до нео ко нач ну од лу ку.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач. 3) и 5) За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-90/2006 од 5. фе бру а ра 2009. го ди не

При хо ди по осно ву са мо до при но са, са гла сно за ко ну, при па да ју је ди-
ни ци ло кал не са мо у пра ве као из вор ни при хо ди оства ре ни на ње ној те-
ри то ри ји, те про пи си ва ње да су сред ства оства ре на по том осно ву при-
ход бу џе та оп шти не ни је не са гла сно за ко ну.

О це лис ход но сти на чи на на пла те јав них при хо да је ди ни ца ло кал-
не са мо у пра ве, Устав ни суд, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је 
над ле жан да од лу чу је.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти чла на 1. Од лу ке о до пун ском бу џе ту оп-
шти не Ку ла за 2008. го ди ну („Слу жбе ни лист оп шти не Ку ла“, број 18/08), у 
де лу ко ји гла си: „1.2. Са мо до при нос“.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни-

то сти Од лу ке на ве де не у из ре ци у де лу ко јим су као по себ на по зи ци ја (1.2.) 
у окви ру укуп них при ма ња бу џе та оп шти не Ку ла за 2008. го ди ну пред ви-
ђе ни при хо ди од са мо до при но са. У ини ци ја ти ви се на во ди да оп шти на Ку-
ла ни ка да ни је рас пи са ла ре фе рен дум о за во ђе њу са мо до при но са, већ да 
су то учи ни ли гра ђа ни по је ди них ме сних за јед ни ца на те ри то ри ји те оп-
шти не за под руч је тих ме сних за јед ни ца. Ис ти чу ћи да ни јед на ме сна за јед-
ни ца у ко јој је до не та од лу ка о уво ђе њу са мо до при но са „ни је уго во ри ла са 
над ле жним оп штин ским слу жба ма на пла ту са мо до при но са или на пла ту 
од по је ди них об ве зни ка са мо до при но са“, ини ци ја тор за кљу чу је да „та кав 
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са мо до при нос не мо же би ти са став ни део јав них при хо да оп шти не“ и да је 
сто га Од лу ка, у оспо ре ном де лу, не са гла сна са Уста вом и за ко ном.

У од го во ру на ини ци ја ти ву Скуп шти на оп шти не Ку ла се ис ти че да је 
За ко ном о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
62/06) пред ви ђе но да при хо ди по осно ву са мо до при но са при па да ју је ди ни-
ци ло кал не са мо у пра ве као из вор ни при хо ди оства ре ни на ње ној те ри то ри-
ји (члан 6. тач ка 15) и да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у це ло сти утвр ђу је, 
на пла ћу је и кон тро ли ше јав не при хо де из чла на 6. овог за ко на, по чев од 1. 
ја ну а ра 2007. го ди не (члан 60.). До но си лац оспо ре не од лу ке сто га сма тра да 
ни су осно ва ни на во ди ини ци ја то ра пре ма ко ји ма при хо ди од са мо до при-
но са не мо гу би ти са став ни део јав них при хо да оп шти не, као и да не по сто-
ји по тре ба да се уго во ром из ме ђу ме сне за јед ни це и оп штин ске упра ве, као 
за ко ном овла шће ног ор га на за утвр ђи ва ње, кон тро лу и на пла ту из вор них 
при хо да јед ни це ло кал не са мо у пра ве, ре гу ли ше на пла та са мо до при но са.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је да је оспо ре ним чла-
ном 1. Од лу ке о до пун ском бу џе ту оп шти не Ку ла за 2008. го ди ну („Слу-
жбе ни лист оп шти не Ку ла“, број 18/08), ко јим су утвр ђе ни из но си при ма-
ња и из да та ка бу џе та, из ме ње на по зи ци ја 1.2. Одлукe о бу џе ту оп шти не 
Ку ла за 2008. го ди ну („Слу жбе ни лист оп шти не Ку ла“, бр. 34/07 и 6/08), 
та ко што је по осно ву са мо до при но са пред ви ђен при ход бу џе та у из но-
су од 91.257.000,00 ди на ра, уме сто прет ход но пред ви ђе ног из но са од 
65.885.000,00 ди на ра.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но да су је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве оп шти не, гра до ви и град Бе о град и да се по сло ви је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве фи нан си ра ју из из вор них при хо да је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, 
бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, у скла ду са за ко ном, и бу џе та ауто ном не по кра ји-
не, ка да је ауто ном на по кра ји на по ве ри ла је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве 
оба вља ње по сло ва из сво је над ле жно сти, у скла ду са од лу ком скуп шти не 
ауто ном не по кра ји не (члан 188. ст. 1. и 4.), као и да оп шти на са мо стал но, у 
скла ду са за ко ном, до но си свој бу џет и за вр шни ра чун (члан 190. став 2.).

За ко ном о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 62/06) про пи са но је: да при хо ди по осно ву са мо до при но са при-
па да ју је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве као из вор ни при хо ди оства ре ни на 
ње ној те ри то ри ји (члан 6. тач ка 15); да су нов ча на сред ства ко ја се при ку-
пља ју на осно ву од лу ке о са мо до при но су при ход бу џе та је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве и стро го су на мен ског ка рак те ра (члан 31.); да ће се пра ва и 
оба ве зе гра ђа на ко је су, до да на при ме не овог за ко на, утвр ђе не од лу ка-
ма о уво ђе њу са мо до при но са, у скла ду са чла ном 93. За ко на о ло кал ној 
са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 9/02, 33/04 и 135/04), из вр ша ва-
ти у скла ду са тим од лу ка ма (члан 58.); да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у 
це ло сти утвр ђу је, на пла ћу је и кон тро ли ше јав не при хо де из чла на 6. овог 
за ко на по чев од 1. ја ну а ра 2007. го ди не (члан 60.).

Ка ко је Уста вом утвр ђе но да се по сло ви је ди ни це ло кал не са мо у пра-
ве, из ме ђу оста лог, фи нан си ра ју из из вор них при хо да је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве, а За ко ном о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве про пи са но 
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да при хо ди по осно ву са мо до при но са при па да ју је ди ни ци ло кал не са мо-
у пра ве као из вор ни при хо ди оства ре ни на ње ној те ри то ри ји, Устав ни суд 
је оце нио да је оспо ре ном Од лу ком, са гла сно Уста ву и за ко ну, пред ви ђен 
при ход бу џе та оп шти не Ку ла по осно ву са мо до при но са. Сто га, по оце ни 
Су да, ни су осно ва ни на во ди ини ци ја то ра да сред ства оства ре на по осно-
ву са мо до при но са ко ји су уве де ни од лу ка ма гра ђа на по је ди них ме сних за-
јед ни ца, не мо гу би ти са став ни део јав них при хо да оп шти не.

У ве зи са на во ди ма ини ци ја то ра да ни јед на ме сна за јед ни ца у ко јој 
је до не та од лу ка о уво ђе њу са мо до при но са ни је уго во ри ла са над ле жним 
оп штин ским слу жба ма на пла ту са мо до при но са или на пла ту од по је ди них 
об ве зни ка са мо до при но са, Суд је имао у ви ду да је За ко ном про пи са но да, 
по чев од 1. ја ну а ра 2007. го ди не, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у це ли ни 
утвр ђу је, на пла ћу је и кон тро ли ше јав не при хо де по осно ву са мо до при но-
са. С об зи ром на то да се оспо ре ном Од лу ком уре ђу је на пла та при хо да по 
осно ву са мо до при но са за 2008. го ди ну, Устав ни суд је оце нио да су на во ди 
ини ци ја то ра и у овом де лу нео сно ва ни. О це лис ход но сти на чи на на пла те 
јав них при хо да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, Устав ни суд, са гла сно од-
ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да од лу чу је.

Из на ве де них раз ло га, Суд је оце нио да оспо ре ни део чла на 1. Од лу ке 
о до пун ском бу џе ту оп шти не Ку ла за 2008. го ди ну ни је не са гла сан са Уста-
вом и за ко ном, те, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном 
су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), ни је при хва тио ини ци ја ти ву.

Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав-
ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 109/07), ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУл-23/2009 од 28. ма ја 2009. го ди не

Ал тер на тив но про пи си ва ње раз ли чи тих сте пе на школ ске спре ме 
као усло ва за оба вља ње по сло ва од ре ђе ног рад ног ме ста, а ти ме и раз-
ли чи тих зва ња за исто рад но ме сто, од но сно утвр ђи ва ње раз ли чи тих 
ко е фи ци је на та за об ра чун пла те за исто за ни ма ње, не са гла сно је Уста-
ву, за ко ну, као и при хва ће ним нор ма ма ме ђу на род ног пра ва јер се на тај 
на чин омо гу ћа ва да се за рад исте вред но сти оства ри раз ли чи та за ра да.

Устав ни суд, са гла сно чла ну 167. Уста ва, ни је над ле жан за оце ну це лис-
ход но сти ви си не утвр ђе них ко е фи ци јен та за об ра чун и ис пла ту пла та.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред бе чла на 13. тач ка IX и тач ка X, у де ло ви ма ко ји 
гла се: „Дак ти ло граф“ и од ред ба чла на 15. Пра вил ни ка о зва њи ма, за ни-
ма њи ма и пла та ма по ста вље них и за по сле них ли ца у Оп штин ској упра ви 
оп шти не Зве зда ра, број 110–1 од 12. ја ну а ра 2004. го ди не, у вре ме ва же ња 
ни су би ле у са гла сно сти са Уста вом, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром 
и за ко ном.
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2. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти од ре да ба чл. 10. и 12. и чла на 13, у пре о-
ста лом де лу, Пра вил ни ка из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни-

то сти од ре да ба чл. 10, 12, 13. и 15. Пра вил ни ка на ве де ног у из ре ци, као 
и за оце ну њи хо ве са гла сно сти са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри-
ма. Ини ци ја тор сма тра да је члан 10. Пра вил ни ка не пот пун, а са мим тим 
и не за ко нит, јер се њи ме не га ран ту је јед на ка за ра да за исти рад, те би у 
том сми слу на ве де ни члан тре ба ло до пу ни ти но вим ста вом ко јим би се за 
исти рад или рад исте вред но сти ко ји се оства ру је код по сло дав ца, за по-
сле ном га ран то ва ла јед на ка за ра да. По ла зе ћи од то га да се од ред ба чла на 
9. став 2. тач ка 3) За ко на о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу-
жба ма, ко ја про пи су је да се ко е фи ци јен ти за об ра чун о ис пла ту пла та по-
ста вље них ли ца ко ји ра де у ор га ни ма оп шти не утвр ђу ју нај ви ше до ко-
е фи ци јен та за об ра чун и ис пла ту пла та на чел ни ка окру га, од но си на све 
оп шти не са пре ко 60.000 ста нов ни ка, а ти ме и на град ске оп шти не са тим 
бро јем ста нов ни ка, то је, пре ма тврд њи ини ци ја то ра, од ред ба чла на 12. 
став 1. Пра вил ни ка не за ко ни та, јер се овом од ред бом пред ви ђа да се ко е-
фи ци јен ти пла та по ста вље них ли ца у оп штин ској упра ви град ске оп шти-
не мо гу утвр ђи ва ти нај ви ше до ко е фи ци јен та функ ци о не ра ко ји ру ко во ди 
по себ ном ор га ни за ци јом. Раз ло ге за оспо ра ва ње за ко ни то сти ове од ред бе 
Пра вил ни ка под но си лац ини ци ја ти ве на ла зи у то ме да се на ве де но огра-
ни че ње од но си на по ста вље на ли ца ко ја ра де у ор га ни ма те ри то ри јал не 
ауто но ми је и гра да Бе о гра да, а не и у ор га ни ма град ских оп шти на. Та ко ђе, 
из истих раз ло га ини ци ја ти вом се оспо ра ва и члан 13. Пра вил ни ка у де лу 
ко јим су утвр ђе ни ко е фи ци јен ти пла та по ста вље них ли ца у оп штин ској 
упра ви. Устав ност и за ко ни тост од ре да ба пре о ста лог де ла чла на 13. и чла-
на 15. Пра вил ни ка се оспо ра ва, јер ал тер на тив но про пи си ва ње ви ше сте-
пе на струч не спре ме као јед ног од усло ва за оба вља ње по сло ва од ре ђе ног 
рад ног ме ста, по ми шље њу ини ци ја то ра, не мо же би ти од ути ца ја при ли-
ком утвр ђи ва ња ко е фи ци јен та за об ра чун и ис пла ту пла та за по сле них ли-
ца, с об зи ром на то да за кон га ран ту је јед на ку за ра ду за исти рад, од но сно 
рад исте вред но сти, без об зи ра на сте пен струч не спре ме ко ји по се ду ју 
за по сле на ли ца ко ја оба вља ју по сло ве истог рад ног ме ста. Сто га у слу ча је-
ви ма ка да су за оба вља ње по је ди них по сло ва за ко ном пред ви ђе ни ал тер-
на тив ни зах те ви у по гле ду од го ва ра ју ће школ ске спре ме, као што је слу чај 
са од ред бом чла на 25. За ко на о ко му нал ним де лат но сти ма, ко јом је пред-
ви ђе но да ко му нал ни ин спек тор мо же би ти и ли це ко је има ви шу струч-
ну спре му, а не са мо ви со ку, ко е фи ци јент за об ра чун и ис пла ту пла та тих 
ин спек то ра мо ра би ти исти, јер се на тај на чин га ран ту је јед на ка за ра да 
за исти рад, од но сно рад исте вред но сти. Та ко ђе, ини ци ја тор је из ра зио 
став да би за ко ни тост оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка тре ба ло це ни ти у 
од но су на За кон о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05 и 61/05), бу ду-
ћи да је да ном сту па ња на сна гу За ко на о пла та ма у др жав ним ор га ни ма 
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и јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 34/01) и За ко на о ло кал-
ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 9/02) пре стао прав ни основ 
за при ме ну За ко на о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05) и Уред бе о 
ко е фи ци јен ти ма за об ра чун и ис пла ту пла та име но ва них и по ста вље них 
ли ца и за по сле них у др жав ним ор га ни ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
95/05 и 62/06) на за по сле на ли ца у ор га ни ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве. Има ју ћи у ви ду да је Уста вом Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не утвр-
ђе но да су оп ште при хва ће на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ни 
ме ђу на род ни уго во ри са став ни део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и 
не по сред но се при ме њу ју, ини ци ја тор је оспо рио на ве де не од ред бе Пра-
вил ни ка и у од но су на од ред бе чла на 23. тач ка 2. Уни вер зал не де кла ра ци је 
о пра ви ма чо ве ка, ко ју је до не ла Ге не рал на скуп шти на Ор га ни за ци је Ује-
ди ње них На ци ја и чла на 7. тач ка и) Ме ђу на род ног пак та о еко ном ским, 
со ци јал ним и кул тур ним пра ви ма, ко ји ма се га ран ту је јед на ка за ра да за 
рад исте вред но сти.

У од го во ру Оп штин ске упра ве оп шти не Зве зда ра се ис ти че да је оспо-
ре ни Пра вил ник до нет у скла ду са од ред ба ма За ко на о пла та ма у др жав-
ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма и Уред бом о ко е фи ци јен ти ма за об ра чун 
и ис пла ту пла та име но ва них и по ста вље них ли ца и за по сле них у др жав ним 
ор га ни ма. На кнад но је Оп штин ска упра ва оп шти не Зве зда ра оба ве сти ла 
Устав ни суд да је оспо ре ни Пра вил ник ви ше пу та ме њан и до пу ња ван, те 
да је у ме ђу вре ме ну пре стао да ва жи, сту па њем на сна гу Пра вил ни ка о зва-
њи ма, за ни ма њи ма и пла та ма по ста вље них и за по сле них ли ца у Упра ви 
град ске оп шти не Зве зда ра, број 110–3/09 од 27. мар та 2009. го ди не.

Има ју ћи у ви ду вре ме под но ше ња ини ци ја ти ве, Устав ни суд је у овом 
устав но суд ском спо ру по сту пао са гла сно чла ну 112. За ко на о Устав ном 
су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), ко јим је про пи са но да ће се 
по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре да на сту па ња на сна гу овог 
за ко на окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ни Пра-
вил ник до нео Из вр шни од бор Скуп шти не оп шти не Зве зда ра, с по зи вом 
на од ред бе чл. 26. и 37. За ко на о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 и 39/02), За ко-
на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 70/01), чла на 9. За ко на о пла та ма 
у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
34/01), чл. 2, 4. и 5. Уред бе о ко е фи ци јен ти ма за об ра чун и ис пла ту пла-
та име но ва них и по ста вље них ли ца и за по сле них у др жав ним ор га ни ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 69/02 и 61/03), Оп штег ко лек тив ног уго во ра 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 22/97, 21/98, 53/99, 12/2000 и 31/01), По себ-
ног ко лек тив ног уго во ра за др жав не ор га не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
23/98) и чл. 3. и 35. Од лу ке о оп штин ској упра ви („Слу жбе ни лист гра да 
Бе о гра да“, бр. 15/2000, 18/2000 и 20/2000). Оспо ре ним од ред ба ма Пра вил-
ни ка је би ло про пи са но: да ко е фи ци јент из ра жа ва сло же ност по сло ва, од-
го вор ност, усло ве ра да и струч ну спре му, као и да са др жи до да так на име 
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на кна де за ис хра ну у то ку ра да и ре гре са за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра 
(члан 10.); да се за по ста вље на ли ца – на чел ни ке оде ље ња и слу жби у Оп-
штин ској упра ви, ко е фи ци јент за об ра чун и ис пла ту пла те утвр ђу је нај ви-
ше до ко е фи ци јен та за ис пла ту пла те функ ци о не ра ко ји ру ко во ди по себ-
ном ор га ни за ци јом, што је упо до бље но од ред ба ма чла на 9. став 2. тач ка 1. 
За ко на о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма, од но сно да се 
за за по сле не у Оп штин ској упра ви ко е фи ци јент за об ра чун и ис пла ту пла-
те утвр ђу је нај ви ше до ко е фи ци јен та за са мо стал ног струч ног са рад ни ка 
у др жав ним ор га ни ма (члан 12.); да ка да је Пра вил ни ком о уну тра шњој 
ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста, у скла ду са за ко ном, као 
услов за оба вља ње по сло ва школ ска спре ма про пи са на ал тер на тив но, 
при ли ком од ре ђи ва ња ко е фи ци јен та за по сле ном се мо же од ре ди ти сле-
де ћи ко е фи ци јент не по сред но ви шег зва ња (члан 15.). Та ко ђе, оспо ре ним 
чла ном 13. Пра вил ни ка утвр ђе ни су ко е фи ци јен ти за об ра чун и ис пла ту 
пла та за по сле них у Оп штин ској упра ви у за ви сно сти од зва ња и за ни ма-
ња ко ји су та бе лар но при ка за ни.

Оспо ре ни Пра вил ник је ви ше пу та ме њан и до пу ња ван, те је на осно ву 
Пра вил ни ка о зва њи ма, за ни ма њи ма и пла та ма по ста вље них и за по сле-
них ли ца у Оп штин ској упра ви оп шти не Зве зда ра, бр. 110–4/04, 110–7/05, 
110–10/05, 110–16/05, 110–22/05, 110–27/05, 110–3/06, 110–6/06, 110–12/06 
и 110–12/06, са чи њен пре чи шће ни текст Пра вил ни ка о зва њи ма, за ни-
ма њи ма и пла та ма по ста вље них и за по сле них ли ца у Оп штин ској упра-
ви оп шти не Зве зда ра број 110–24/06, ко ји је, са из ме на ма и до пу на ма бр. 
110–1/07, 110–8/07, 110–11/07, 110–14/07, 110–22/07, 110–24/07 и 110–8/08, 
пре стао да ва жи 6. апри ла 2009. го ди не, сту па њем на сна гу Пра вил ни ка о 
зва њи ма, за ни ма њи ма и пла та ма по ста вље них и за по сле них ли ца у Упра-
ви град ске оп шти не Зве зда ра, број 110–3/09 од 27. мар та 2009. го ди не.

По ла зе ћи од то га да је оспо ре ни Пра вил ник пре стао да ва жи, Устав-
ни суд је из вр шио оце ну са гла сно сти ма те ри јал но прав них од ре да ба Пра-
вил ни ка са Уста вом, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма и за ко ном, у 
вре ме ње го вог ва же ња, и то у од но су на ва же ћи Устав, по твр ђе не ме ђу на-
род не уго во ре и за ко не ко ји су ва жи ли у вре ме до но ше ња оспо ре ног Пра-
вил ни ка и ко ји ре гу ли шу спор не прав не од но се, а ко ји се и да ље при ме-
њу ју на ор га не је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. Ова кво по сту па ње Устав ног 
су да за сни ва се на ње го вој над ле жно сти утвр ђе ној од ред ба ма чла на 167. 
став 1. тач. 1. и 4. Уста ва.

Устав Ре пу бли ке Ср би је утвр ђу је: да је глав ни град Ре пу бли ке Ср би је 
Бе о град (члан 9.); да су оп ште при хва ће на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва и 
по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри са став ни део прав ног по рет ка Ре пу бли ке 
Ср би је и не по сред но се при ме њу ју, као и да по твр ђе ни ме ђу на род ни уго-
во ри мо ра ју би ти у скла ду са Уста вом (члан 16. став 2.); да су пред Уста вом 
и за ко ном сви јед на ки, да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту 
без дис кри ми на ци је, те да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред-
на или по сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, 
на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, 
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по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти 
и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 21.); да се јем чи пра во на 
рад, у скла ду са за ко ном и да сва ко има пра во на по што ва ње до сто јан ства 
сво је лич но сти на ра ду, без бед не и здра ве усло ве ра да, по треб ну за шти-
ту на ра ду, огра ни че но рад но вре ме, днев ни и не дељ ни од мор, пла ће ни 
го ди шњи од мор, пра вич ну на кна ду за рад и на прав ну за шти ту за слу чај 
пре стан ка рад ног од но са (члан 60. ст. 1. и 4.); да су је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве оп шти не, гра до ви и град Бе о град (члан 188. став 1.); да се град 
осни ва за ко ном, у скла ду са кри те ри ју ми ма пред ви ђе ним за ко ном ко јим се 
уре ђу је ло кал на са мо у пра ва, да град има над ле жно сти ко је су Уста вом по-
ве ре не оп шти ни, а за ко ном му се мо гу по ве ри ти и дру ге над ле жно сти, да 
се Ста ту том гра да мо же пред ви де ти да се на те ри то ри ји гра да обра зу ју две 
или ви ше град ских оп шти на, као и да се Ста ту том гра да уре ђу ју по сло ви 
из над ле жно сти гра да ко је вр ше град ске оп шти не, те да се по ло жај гра да 
Бе о гра да, глав ног гра да Ре пу бли ке Ср би је, уре ђу је за ко ном о глав ном гра-
ду и Ста ту том гра да Бе о гра да, од но сно да град Бе о град има над ле жно сти 
ко је су Уста вом и за ко ном по ве ре не оп шти ни и гра ду, а за ко ном о глав ном 
гра ду мо гу му се по ве ри ти и дру ге над ле жно сти (члан 189. ст. 2. до 4.).

Од ред бом чла на 7. тач ка и) Ме ђу на род ног пак та о еко ном ским, со ци-
јал ним и кул тур ним пра ви ма („Слу жбе ни лист СФРЈ“, број 7/71), ко ји је 
по твр ђен од стра не Са ве зне скуп шти не Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре-
пу бли ке Ју го сла ви је, утвр ђе но је да др жа ве чла ни це овог пак та при зна ју 
пра во ко је има сва ко ли це да се ко ри сти пра вич ним и по вољ ним усло-
ви ма за рад ко ји на ро чи то обез бе ђу ју пра вич ну за ра ду и јед на ку на гра ду 
за рад исте вред но сти без ика кве раз ли ке, те да по себ но же не мо ра ју да 
има ју га ран ци ју да усло ви њи хо вог ра да ни су го ри од усло ва ко је ко ри сте 
му шкар ци и при ма ју исту на гра ду као они за исти рад.

За оце ну за ко ни то сти оспо ре не Од лу ке од зна ча ја су од ред бе За ко на о 
ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07), За ко на о глав-
ном гра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07), За ко на о ра ду („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 24/05 и 61/05), За ко на о рад ним од но си ма у др жав ним 
ор га ни ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 
39/02, 49/05 и 79/05) и За ко на о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним 
слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 34/01, 62/06, 63/06 и 116/08).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви је утвр ђе но: да се овим за ко ном уре-
ђу ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, кри те ри ју ми за њи хо во осни ва ње, над-
ле жно сти, ор га ни, над зор над њи хо вом ак ти ма и ра дом, за шти та ло кал не 
са мо у пра ве и дру га пи та ња од зна ча ја за оства ри ва ње пра ва и ду жно сти 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (члан 1.); да се ло кал на са мо у пра ва оства ру-
је у оп шти ни, гра ду и гра ду Бе о гра ду (члан 3. став 1.); да се по ло жај гра да 
Бе о гра да уре ђу је по себ ним за ко ном (члан 26.).

За кон о глав ном гра ду про пи су је: да се овим за ко ном уре ђу је по ло-
жај, над ле жно сти и ор га ни гра да Бе о гра да, глав ног гра да Ре пу бли ке Ср-
би је, као и да се на сва пи та ња ко ја ни су уре ђе на овим за ко ном, а од но се 
се на град Бе о град, као је ди ни цу ло кал не са мо у пра ве, при ме њу ју од ред бе 
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За ко на о ло кал ној са мо у пра ви (члан 1.); да је нај ви ши прав ни акт гра да 
Бе о гра да Ста тут гра да Бе о гра да и да се Ста ту том гра да Бе о гра да, у скла-
ду са за ко ном, уре ђу ју ње го ве над ле жно сти, те ри то ри јал на ор га ни за ци ја, 
ор га ни за ци ја и рад ор га на, ње го ва обе леж ја, об ли ци не по сред ног од лу чи-
ва ња гра ђа на, као и дру га пи та ња од ва жно сти за оства ри ва ње пра ва и 
ду жно сти гра да Бе о гра да (члан 2.); да се те ри то ри ја гра да Бе о гра да утвр-
ђу је за ко ном, да се ра ди ефи ка сни јег и еко но мич ни јег оба вља ња од ре ђе-
них над ле жно сти гра да Бе о гра да, у окви ру за ко ном утвр ђе не те ри то ри је 
гра да Бе о гра да, Ста ту том гра да обра зу ју град ске оп шти не, да град ска оп-
шти на има свој ство прав ног ли ца, да се Ста ту том гра да од ре ђу ју по сло-
ви из над ле жно сти гра да Бе о гра да ко је вр ше град ске оп шти не, као и да 
град Бе о град мо же уки ну ти по сто је ћу град ску оп шти ну и ње но под руч је 
при по ји ти јед ној или ви ше по сто је ћих оп шти на (члан 6.); да се Ста ту том 
гра да Бе о гра да бли же уре ђу је на чин обра зо ва ња и уки да ња град ских оп-
шти на, про ме на њи хо вих под руч ја, ор га ни и на чин из бо ра ор га на град ске 
оп шти не, као и ме ђу соб ни од нос ор га на гра да и ор га на град ске оп шти не 
(члан 7.); да град Бе о град вр ши над ле жно сти оп шти не и гра да, утвр ђе не 
Уста вом и за ко ном (члан 8. став 1.).

За кон о ра ду уре ђу је: да се од ред бе овог за ко на при ме њу ју на за по сле-
не у др жав ним ор га ни ма, ор га ни ма те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не са-
мо у пра ве и јав ним слу жба ма, ако за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но (члан 2. 
став 2.); да за по сле ни има пра во на од го ва ра ју ћу за ра ду, ко ја се утвр ђу је у 
скла ду са за ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду, да се за по сле ни ма га-
ран ту је јед на ка за ра да за исти рад или рад исте вред но сти ко ју оства ру ју 
код по сло дав ца, с тим да се под ра дом исте вред но сти под ра зу ме ва рад за 
ко ји се зах те ва исти сте пен струч не спре ме, иста рад на спо соб ност, од го-
вор ност и фи зич ки и ин те лек ту ал ни рад, као и да су од лу ка по сло дав ца или 
спо ра зум са за по сле ним ко ји ни су у скла ду са на ве де ним, ни шта ви (члан 
104. ст. 1, 2, 3. и 4.); да се оп штим ак том утвр ђу ју еле мен ти за об ра чун и ис-
пла ту основ не за ра де и за ра де по осно ву рад ног учин ка (члан 107. став 3.).

Чла ном 189. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07 и 67/07) утвр ђе но је да се од ред бе За ко на 
о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма на ста вља ју сход но при ме њи ва-
ти на рад не од но се у ор га ни ма ауто ном не по кра ји не и ло кал не са мо у пра-
ве до до но ше ња по себ ног за ко на.

За ко ном о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма про пи са но је: да 
зва ња из ра жа ва ју струч на свој ства за по сле ног и ње го ву оспо со бље ност за 
вр ше ње по сло ва од ре ђе ног сте пе на сло же но сти у др жав ном ор га ну, да су 
оп шти и по себ ни усло ви за сти ца ње зва ња утвр ђе ни овим за ко ном, а да се 
по себ ни усло ви за сти ца ње по је ди них зва ња у др жав ним ор га ни ма утвр-
ђу ју по себ ним за ко ном или ак том Вла де, као и да на од ре ђе ним рад ним 
ме сти ма у др жав ним ор га ни ма ра де за по сле ни с од го ва ра ју ћом школ ском 
спре мом за ко је се не утвр ђу ју зва ња у сми слу овог за ко на (за ни ма ња) 
(члан 26. ст. 2, 3. и 4.); да за по сле ни у др жав ним ор га ни ма мо гу сти ца-
ти сле де ћа зва ња, и то у окви ру ви со ке школ ске спре ме – ви ши са вет ник, 
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са вет ник, са мо стал ни струч ни са рад ник, ви ши струч ни са рад ник и струч-
ни са рад ник, у окви ру ви ше школ ске спре ме – ви ши са рад ник и са рад ник, 
у окви ру сред ње школ ске спре ме – ви ши ре фе рент и ре фе рент (члан 21. 
став 1. тач. 1) до 3); да су за ни ма ња у др жав ним ор га ни ма пре во ди лац, би-
бли о те кар, сте но граф, дак ти ло граф, ви со ко ква ли фи ко ва ни рад ник, ква-
ли фи ко ва ни рад ник и не ква ли фи ко ва ни рад ник (члан 31.); да за по сле ни 
у др жав ним ор га ни ма на пре ду ју сти ца њем ви шег зва ња (члан 33. став 1.).

За ко ном о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма је пред-
ви ђе но: да се овим за ко ном уре ђу је на чин утвр ђи ва ња пла та, до да та ка, на-
кна да и оста лих при ма ња иза бра них, по ста вље них и за по сле них ли ца у ор-
га ни ма и ор га ни за ци ја ма те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра ве 
(члан 1. тач ка 2); да се пла те иза бра них, име но ва них и по ста вље них ли ца 
утвр ђу ју на осно ву: осно ви це за об ра чун пла та, ко е фи ци јен та ко ји се мно-
жи осно ви цом, до дат ка на пла ту и оба ве за ко је за по сле ни пла ћа по осно ву 
по ре за и до при но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње из пла те, у скла ду са 
за ко ном (члан 2.); да ко е фи ци јент из ра жа ва сло же ност по сло ва, од го вор-
ност, усло ве ра да и струч ну спре му као и да са др жи до да так на име на кна-
де за ис хра ну у то ку да на и ре гре са за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра (члан 
4.); да се ко е фи ци јен ти за об ра чун и ис пла ту пла та по ста вље них ли ца у ор-
га ни ма те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра ве утвр ђу ју нај ви ше 
до ко е фи ци јен та утвр ђе них ак том Вла де, и то за по ста вље на ли ца у ор га-
ни ма те ри то ри јал не ауто но ми је и гра ду Бе о гра ду нај ви ше до ко е фи ци јен та 
за об ра чун и ис пла ту пла те функ ци о не ра ко ји ру ко во ди по себ ном ор га ни-
за ци јом, као и да се ко е фи ци јен ти за об ра чун и ис пла ту пла та за по сле них 
у ор га ни ма те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра ве утвр ђу ју нај-
ви ше до ко е фи ци јен та утвр ђе ног ак том Вла де за са мо стал ног струч ног са-
рад ни ка у др жав ним ор га ни ма (члан 9. став 2. тач ка 1) и став 3.).

Уред бом о ко е фи ци јен ти ма за об ра чун и ис пла ту пла та име но ва них 
и по ста вље них ли ца и за по сле них у др жав ним ор га ни ма („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 95/05, 62/06, 6/07, 37/08 и 44/08) про пи са но је: да је ко е фи ци-
јент за об ра чун и ис пла ту пла та ди рек то ра по себ не ор га ни за ци је – 24,00 
(члан 2. али не ја 1.); да је ко е фи ци јент за об ра чун и ис пла ту пла та за по-
сле них за са мо стал ног струч ног са рад ни ка – 12,05, док је за ре фе рен та и 
дак ти ло гра фа 8,74 (члан 4. ал. 3. и 9.).

Ста ту том гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, број 
39/08) про пи са но је: да се овим ста ту том од ре ђу ју град ске оп шти не у 
гра ду, њи хо ва под руч ја, на чин обра зо ва ња, уки да ња и про ме не под руч ја 
град ских оп шти на, по сло ви из над ле жно сти гра да ко је вр ше град ске оп-
шти не, ор га ни и на чин из бо ра ор га на град ске оп шти не, као и ме ђу соб-
ни од нос ор га на гра да и ор га на град ске оп шти не (члан 1. став 3.); да су 
у гра ду Бе о гра ду град ске оп шти не: Ба ра је во, Во ждо вац, Вра чар, Гроц ка, 
Зве зда ра, Зе мун, Ла за ре вац, Мла де но вац, Но ви Бе о град, Обре но вац, Па-
ли лу ла, Ра ко ви ца, Сав ски ве нац, Со пот, Ста ри град, Сур чин и Чу ка ри ца 
(члан 19. став 1.); да град ска оп шти на, на свом под руч ју, вр ши по сло ве из 
над ле жно сти гра да од ре ђе не овим ста ту том, да град ска оп шти на до но си 
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про пи се и дру ге оп ште ак те у окви ру пра ва и ду жно сти град ске оп шти-
не утвр ђе них овим ста ту том, те да ак ти град ске оп шти не из ста ва 8. овог 
чла на мо ра ју би ти у скла ду са овим ста ту том и дру гим оп штим ак ти ма 
гра да (члан 74. ст. 1, 8. и 9.); да се ор га ни за ци ја упра ве град ске оп шти-
не, као и уну тра шње уре ђе ње и си сте ма ти за ци ја упра ве град ске оп шти не 
уре ђу је ак ти ма град ске оп шти не, у скла ду са за ко ном, овим ста ту том и 
ста ту том град ске оп шти не (члан 86.).

Од лу ком о Оп штин ској упра ви („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, бр. 
15/2000, 18/2000, 20/2000 и 4/04) ко ја је би ла на сна зи у вре ме до но ше ња оспо-
ре ног Пра вил ни ка би ло је про пи са но: да се за вр ше ње по сло ва Оп штин ске 
упра ве Зве зда ра обра зу ју оде ље ња и слу жбе (чл. 8. и 9.); да се у оде ље њу и 
слу жби мо гу у ци љу об је ди ња ва ња срод них и ме ђу соб но по ве за них по сло ва 
обра зо ва ти уну тра шње ор га ни за ци о не је ди ни це (упра ве, од се ци, гру пе, ре-
фе ра ти и сл.) (члан 12.); да ра дом оде ље ња и слу жби ру ко во ди на чел ник ко га 
по ста вља из вр шни од бор на пред лог се кре та ра на вре ме од 4 го ди не и по ис-
те ку тог вре ме на мо же би ти по но во по ста вљен (члан 18. став 1.).

Оце њу ју ћи оспо ре ни Пра вил ник са ста но ви шта на во да и раз ло га из-
не тих у ини ци ја ти ви, Устав ни суд је по шао од са др жи не Уста вом за јем-
че ног пра ва на рад. Од ред бом чла на 60. став 4. Уста ва је на чел но за јем че-
но пра во пра вич ну на кна ду, а ка ко се пре ма од ред би ста ва 1. истог чла на 
пра во на рад јем чи у скла ду са за ко ном, то из на ве де них од ре да ба Уста ва 
про из ла зи да област рад них од но са Устав ни је не по сред но ре гу ли сао већ 
су ње го вим од ред ба ма утвр ђе ни устав но прав ни осно ви за раз ра ду и нор-
ма тив но уоб ли ча ва ње на ве де них пи та ња пу тем за ко на.

Пре ма Уста ву и За ко ну о ло кал ној са мо у пра ви, као си стем ском про-
пи су у обла сти ло кал не са мо у пра ве, град ска оп шти на ни је по себ на је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве већ се ло кал на са мо у пра ва оства ру је у оп шти-
ни, гра ду и гра ду Бе о гра ду. По ло жај је ди ни це ло кал не са мо у пра ве не ма ју 
ни град ске оп шти не обра зо ва не на те ри то ри ји гра да Бе о гра да већ је од-
ред ба ма За ко на о глав ном гра ду пред ви ђе но да се пи та ња ко ја се од но се 
на по ло жај град ске оп шти не од ње ног обра зо ва ња или уки да ња до уре-
ђи ва ња ор га на или по сло ва из над ле жно сти ко је вр ши град ска оп шти на, 
уре ђу ју Ста ту том гра да.

У том сми слу про из ла зи да сва ка град ска оп шти на, па и град ска оп-
шти на ко ја се на ла зи на те ри то ри ји гра да Бе о гра да, има по ло жај ко ји је 
дру га чи ји у од но су на оп шти не ко је пред ста вља ју је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве пред ви ђе не За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви, с об зи ром на то: 

– да град ска оп шти на ни је по себ на те ри то ри јал на је ди ни ца, ни ти не-
по сред но део те ри то ри јал не ор га ни за ци је Ре пу бли ке Ср би је, већ је део 
уну тра шње те ри то ри јал не и ор га ни за ци о не струк ту ре гра да Бе о гра да 
утвр ђе не Ста ту том гра да Бе о гра да; 

– да град Бе о град као је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве вр ши из вор не 
по сло ве оп шти не и гра да, а да град ска оп шти на вр ши по је ди не по сло ве 
ло кал не са мо у пра ве из над ле жно сти гра да, ка да је то утвр ђе но Ста ту том 
гра да Бе о гра да.
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С об зи ром на то да град ска оп шти на не ма устав но и за кон ско свој-
ство је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, а да се на ве де ним про пи си ма, ко ји ма 
се уре ђу је ма те ри ја рад них од но са, не по сред но ре гу ли шу пра ва и оба ве зе 
ли ца ко ји ра де у ор га ни ма и слу жба ма је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, то 
се пред Устав ни суд по ста ви ло пи та ње при ме не ре ле вант них про пи са на 
рад не од но се у ор га ни ма и слу жба ма град ских оп шти на. На и ме, са гла сно 
од ред би чла на 189. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма, За кон о рад ним 
од но си ма у др жав ним ор га ни ма при ме њу је се на рад не од но се у ор га ни-
ма ло кал не са мо у пра ве до до но ше ња по себ ног за ко на, док се За кон о ра-
ду, ко ји има ка рак тер оп штег за ко на, при ме њу је на за по сле не у ор га ни ма 
је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва, ако по себ ним за ко ном ни је друк чи је од-
ре ђе но. Та ко ђе, ка да су у пи та њу за ра де и на кна де за ра да за за по сле не у 
ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве при ме њу је се За кон о пла та ма у др жав ним 
ор га ни ма и јав ним слу жба ма, јер је то овим за ко ном из ри чи то про пи са-
но. Има ју ћи у ви ду да је град ска оп шти на део уну тра шње те ри то ри јал не 
и ор га ни за ци о не струк ту ре гра да Бе о гра да (као је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве) и да вр ши од ре ђе не по сло ве ло кал не са мо у пра ве Гра да утвр ђе не 
Ста ту том гра да Бе о гра да, Устав ни суд сма тра да иако град ска оп шти на 
ни је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у сми слу Уста ва и за ко на, да се на рад-
не од но се у ор га ни ма и слу жба ма град ских оп шти на при ме њу је За кон о 
рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма, од но сно да се на за ра де ли ца ко-
ја ра де у ор га ни ма град ских оп шти на при ме њу је За кон о пла та ма у др-
жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма.

Ка ко је оспо ре на од ред ба чла на 10. Пра вил ни ка на исто ве тан на чин 
као и од ред ба чла на 4. За ко на о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним 
слу жба ма про пи си ва ла шта ко е фи ци јент за об ра чун и ис пла ту пла та из-
ра жа ва од но сно са др жи, Устав ни суд је оце нио да ова од ред ба ни је би-
ла не са гла сна са за ко ном у вре ме ва же ња, па ини ци ја ти ву у де лу ко јим је 
тра же но утвр ђи ва ње не за ко ни то сти на ве де не од ред бе Пра вил ни ка ни је 
при хва тио. У ве зи са на во дом да члан 10. Пра вил ни ка тре ба до пу ни ти но-
вим ста вом, Устав ни суд, са гла сно чла ну 167. Уста ва, ни је над ле жан да вр-
ши из ме не и до пу не оп штих прав них ака та.

Има ју ћи у ви ду из не ту прав ну ар гу мен та ци ју ве за ну за устав но прав-
ни и за кон ски по ло жај град ске оп шти не, Устав ни суд је утвр дио да је про-
пи си ва ње нај ви шег ни воа ко е фи ци јен та за об ра чун и ис пла ту пла та по-
ста вље них и за по сле них ли ца, на на чин од ре ђен оспо ре ним чла ном 12. 
Пра вил ни ка, би ло са гла сно од ред би чла на 9. став 2. тач ка 1) и став 3. За-
ко на о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба ма, с об зи ром на то 
да је нај ви ши ни во ко е фи ци јен та за на ве де на ли ца био од ре ђен у скла ду 
са и у окви ру гор њих гра ни ца про пи са них тим за ко ном.

Из са др жи не оспо ре ног чла на 13. Пра вил ни ка утвр ђе но је да су у 
окви ру та бе ле ко јом су би ли од ре ђе ни ко е фи ци јен ти за об ра чун и ис пла ту 
пла та за по сле них ли ца, а у за ви сно сти од њи хо вих зва ња и за ни ма ња, би-
ли од ре ђе ни и ко е фи ци јен ти за об ра чун и ис пла ту пла та по ста вље них ли-
ца у оп штин ској упра ви (на чел ни ка оде ље ња, од но сно слу жбе, ди рек то ра 
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упра ве и ше фо ва од се ка). У ве зи са на ве де ним, а по ла зе ћи од то га да За-
кон о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма раз ли ку је за по сле на од по-
ста вље них ли ца, Суд ука зу је да оспо ре ни члан 13. Пра вил ни ка ни је био 
нај бо ље но мо тех нич ки фор му ли сан, али да та чи ње ни ца са ма по се би не 
чи ни на ве де ни члан не за ко ни тим. Ко е фи ци јен ти за об ра чун и ис пла ту 
пла та по ста вље них и за по сле них ли ца, ко ји су утвр ђе ни на на чин од ре ђен 
од ред ба ма чла на 13. Пра вил ни ка, би ли су по оце ни Устав ног су да, од ре ђе-
ни са гла сно чла ну 9. став 2. тач ка 1) и став 3. За ко на о пла та ма у др жав ним 
ор га ни ма и јав ним слу жба ма, у окви ру гор њих гра ни ца ко е фи ци је на та 
утвр ђе них Уред бом о ко е фи ци јен ти ма за об ра чун и ис пла ту пла та име-
но ва них и по ста вље них ли ца и за по сле них у др жав ним ор га ни ма и јав-
ним слу жба ма, ко ја је до не та у функ ци ји из вр ша ва ња на ве де ног За ко на, 
па ни у том де лу ни је би ло осно ва за при хва та ње ини ци ја ти ве. Има ју ћи у 
ви ду на ве де но, Устав ни суд је оце нио да, са гла сно чла ну 167. Уста ва, ни-
је над ле жан да раз ма тра пи та ња ве за на за це лис ход ност до не тих ре ше ња 
ко ји ма се ру ко во дио до но си лац оспо ре ног Пра вил ни ка ка да је утвр ђи вао 
ви си ну ко е фи ци јен та за об ра чун и ис пла ту пла та на ве де них по ста вље них 
и за по сле них ли ца.

Ме ђу тим, ка ко су оспо ре ним од ред ба ма чла на 13. Пра вил ни ка би ли 
утвр ђе ни раз ли чи ти ко е фи ци јен ти об ра чу на и ис пла те пла те за дак ти ло-
гра фа, у по ступ ку пред Устав ним су дом по ста ви ло се пи та ње да ли је мо-
гу ће утвр ди ти раз ли чи те ко е фи ци јен те за исто за ни ма ње. За кон о рад ним 
од но си ма у др жав ним ор га ни ма пред ви део је, из ме ђу оста лих, и дак ти-
ло гра фа као вр сту за ни ма ња, ко је оба вља ју на од ре ђе ном рад ном ме сту 
за по сле на ли ца са од го ва ра ју ћом школ ском спре мом. Вла да је, на осно ву 
овла шће ња из За ко на о пла та ма у др жав ним ор га ни ма и јав ним слу жба-
ма, до не ла Уред бу о ко е фи ци јен ти ма за об ра чун и ис пла ту пла та име но-
ва них и по ста вље них ли ца и за по сле них у др жав ним ор га ни ма, ко јом су 
так са тив но утвр ђе ни је дин стве ни ко е фи ци јен ти за сва ку вр сту за ни ма ња 
пред ви ђе них За ко ном о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма. То зна-
чи да Уред бом ни је оста вље на мо гућ ност да се за јед но за ни ма ње про пи-
шу два раз ли чи та ко е фи ци јен та. Сто га је Устав ни суд утвр дио да од ред бе 
чла на 13. тач ка IX у де лу ко ји гла си: „Дак ти ло граф“ и тач ка X у де лу ко ји 
та ко ђе гла си: „Дак ти ло граф“, у вре ме ва же ња ни су би ле са гла сне за ко ну.

Уре ђи ва ње од но сног пи та ња на на чин од ре ђен чла ном 15. Пра вил-
ни ка прет по ста вља да се ак том о си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у ор га ну 
град ске оп шти не мо гу ал тер на тив но про пи са ти раз ли чи ти сте пе ни школ-
ске спре ме као је дан од усло ва за оба вља ње по сло ва од ре ђе ног рад ног ме-
ста, а у за ви сно сти од про пи са не школ ске спре ме утвр де и два раз ли чи та 
зва ња за то рад но ме сто. Сто га се пред Устав ним су дом по ста ви ло пи та ње 
да ли је у на ве де ном слу ча ју прав но при хва тљи во да се оспо ре ним Пра-
вил ни ком пред ви ди мо гућ ност од ре ђи ва ња ко е фи ци јен та за по сле ном 
ли цу у ор га ну град ске оп шти не не по сред но ви шег зва ња за ко је то ли це 
не ис пу ња ва за ко ном про пи са не усло ве у по гле ду од го ва ра ју ће школ ске 
спре ме по треб не за сти ца ње тог зва ња.
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Из са др жи не за ко на ко ји ма се уре ђу је рад но прав ни по ло жај ли ца за-
по сле них у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве про из ла зи да зва ње пред ста вља 
основ за раз вр ста ва ње тих ли ца на од ре ђе на рад на ме ста у за ви сно сти од 
сло же но сти и оби ма по сло ва ко ји се оба вља ју у окви ру од ре ђе ног рад ног 
ме ста, од но сно основ за на пре до ва ње за по сле ног ли ца сти ца њем ви шег 
зва ња. Ка ко ко е фи ци јен ти за по сле них ли ца за ви се од зва ња, то сле ди да 
се зва ње узи ма и као основ за спро во ђе ње по ли ти ке пла та. Так са тив но на-
во де ћи усло ве под ко јим за по сле ни у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве мо гу 
да сти чу од ре ђе на зва ња, За кон о рад ним од но си ма у др жав ним ор га ни ма 
је ис кљу чио сва ку мо гућ ност да се у окви ру раз ли чи тих сте пе на школ ске 
спре ме сти че исто зва ње или да се сти че зва ње за ко је се не по се ду је за ко-
ном про пи са на школ ска спре ма.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, оце ње но је да се за од ре ђе но (јед но) рад но 
ме сто, на ко јем се вр ше по сло ви од ре ђе ног сте пе на сло же но сти и од го вор-
но сти и ко ји се вр ше под од ре ђе ним усло ви ма ра да не мо гу ал тер на тив но 
утвр ди ти два раз ли чи та зва ња у за ви сно сти од сте пе на школ ске спре ме, 
а са мим тим ни два раз ли чи та ко е фи ци јен та за об ра чун и ис пла ту пла та 
ли ца ко ја ра де на истом рад ном ме сту, те је Устав ни суд утвр дио да од ред-
ба чла на 15. Пра вил ни ка у вре ме ва же ња ни је би ла са гла сна за ко ну.

Та ко ђе, од ред бе оспо ре ног Пра вил ни ка за ко је је Суд утвр дио да ни су 
би ле са гла сне за ко ну у вре ме њи хо вог ва же ња, ни су би ле ни са гла сне Уста-
ву. Ово сто га што се утвр ђи ва њем раз ли чи тих ко е фи ци је на та за об ра чун и 
ис пла ту за ра да за по сле них ли ца у ор га ни ма град ских оп шти на на јед ном те 
истом рад ном ме сту у за ви сно сти од школ ске спре ме ко ју та ли ца по се ду-
ју, по вре ђу је прин цип за бра не дис кри ми на ци је гра ђа на из чла на 21. Уста ва, 
јер се ти ме не га ран ту је јед на ка за ра да за исти рад или рад исте вред но сти.

С об зи ром на то да се од ред бом чла на 7. тач ка и) Ме ђу на род ног пак-
та о еко ном ским, со ци јал ним и кул тур ним пра ви ма га ран ту је пра вич на 
за ра да и јед на ка на гра да за рад исте вред но сти без ика кве раз ли ке, то од-
ред бе оспо ре ног Пра вил ни ка за ко је је Суд утвр дио да ни су би ле из на ве-
де них раз ло га са гла сне Уста ву и за ко ну у вре ме њи хо вог ва же ња, ни су би-
ле са гла сне ни на ве де ном Ме ђу на род ном пак ту, јер се њи ма омо гу ћа ва ло 
да се за рад исте вред но сти до би је раз ли чи та за ра да.

Ка ко је Устав ни суд утвр дио не са гла сност оспо ре них од ре да ба Пра-
вил ни ка у вре ме њи хо вог ва же ња са Уста вом, на ве де ним Ме ђу на род ним 
пак том и за ко ном, то се Устав ни суд ни је упу штао у оце ну са гла сно сти 
оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка са од ред бом чла на 23. тач ка 2. Уни вер-
зал не де кла ра ци је о пра ви ма чо ве ка, ко ју је усво ји ла Ге не рал на скуп шти-
на Ор га ни за ци је ује ди ње них на ци ја.

Што се ти че зах те ва ини ци ја то ра да Устав ни суд да ми шље ње у по-
гле ду по је ди них прав них пи та ња, ука зу је се да Устав ни суд, на осно ву од-
ре да ба Уста ва и чла на 104. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), ни је над ле жан да од лу чу је о зах те ви ма ко-
ји ма се тра же прав ни са ве ти и ми шље ња о по је ди ним пи та њи ма.
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По што је у то ку прет ход ног по ступ ка прав но ста ње пот пу но утвр ђе но 
и при ку пље ни по да ци пру жа ју по у здан основ за од лу чи ва ње, Устав ни суд 
је, са гла сно од ред би чла на 53. став 2. За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу-
ку као у из ре ци, без до но ше ња ре ше ња о по кре та њу по ступ ка.

По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 45. тач. 
1) и 4) и чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном су ду, као и чла на 82. тач ка 1. 
и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да, од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-175/2004 од 16. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/09)

Об у ста ва по ступка

У то ку по ступ ка пред Устав ним су дом пре стао је да ва жи оспо ре ни 
Ста тут, а ти ме и оспо ре не од ред бе чл. 2. и 6. и сту пио је на сна гу но ви Ста-
тут оп шти не ко јим је утвр ђе но да се на зив Оп шти не и на зи ви на се ље них 
ме ста у Оп шти ни ис пи су ју са гла сно по зи тив ним про пи си ма. Ка ко Устав-
ни суд ни је оце нио да по сто је по сле ди це не за ко ни то сти ко је зах те ва ју до-
но ше ње од лу ке, са гла сно чла ну 57. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду, об у-
ста вио је по сту пак за оце ну за ко ни то сти оспо ре них од ре да ба Ста ту та.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Об у ста вља се по сту пак за оце ну за ко ни то сти од ре да ба чл. 2. и 6. Ста-
ту та оп шти не Но ви Бе чеј, број: 01–010–1/2002 од 27. ју на 2002. го ди не, ко-
ји је до не ла Скуп шти на оп шти не Но ви Бе чеј.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под нет је пред лог за оце ну „устав но сти и за ко ни то сти“ 

од ре да ба чл. 2. и 6. Ста ту та на ве де ног у из ре ци. Иако је у пред ло гу на ве-
де но да се од Устав ног су да тра жи оце на устав но сти и за ко ни то сти оспо-
ре них од ре да ба Ста ту та, из са др жи не пред ло га про из ла зи да пред ла гач 
тра жи са мо оце ну за ко ни то сти на ве де них од ре да ба Ста ту та оп шти не Но-
ви Бе чеј. Пред ла гач сма тра да оспо ре не од ред бе Ста ту та на ру ша ва ју пра ва 
при пад ни ка ма ђар ске на ци о нал не за јед ни це на рав но прав ну упо тре бу свог 
је зи ка и пи сма, као и пра во на ко ри шће ње на зи ва на се ље них ме ста, пре ма 
ње ној тра ди ци ји и пра во пи су, што је у су прот но сти са од ред ба ма чла на 1. 
ст. 1. и 3, чла на 8. и чла на 11. ст. 1, 2. и 5. За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да 
на ци о нал них ма њи на („Слу жбе ни гла сник СРЈ“, бр. 11/02 и 57/02), чла на 
19. За ко на о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 45/91, 53/93, 67/93 и 48/93), Од лу ке о утвр ђи ва њу ма ђар ских на зи ва на-
се ље них ме ста у Вој во ди ни („Слу жбе ни лист АП Вој во ди не“, број 12/03) и 
чла на 1. став 3. Оквир не кон вен ци је за за шти ту на ци о нал них ма њи на Са-
ве та Евро пе („Слу жбе ни лист СРЈ“ – „Ме ђу на род ни уго во ри“, број 6/98).
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До но си лац оспо ре ног ак та је 27. фе бру а ра 2009. го ди не, оба ве стио 
Устав ни суд да је Скуп шти на оп шти не Но ви Бе чеј, на сед ни ци одр жа ној 
24. ју ла 2008. го ди не, до не ла но ви Ста тут оп шти не Но ви Бе чеј и да је да ном 
сту па ња на сна гу тог ста ту та пре стао да ва жи оспо ре ни Ста тут оп шти не 
Но ви Бе чеј од 27. ју на 2002. го ди не. Та ко ђе се на во ди да су но вим Ста ту том 
оп шти не Но ви Бе чеј у пот пу но сти ис по што ва не од ред бе За ко на о слу жбе-
ној упо тре би је зи ка и пи са ма, За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о-
нал них ма њи на, као и оста ли под за кон ски ак ти „ко ји ре гу ли шу ма те ри ју 
пра ва на ци о нал них ма њи на“, због че га до но си лац сма тра да по сту пак за 
оце ну за ко ни то сти оспо ре ног Ста ту та из 2002. го ди не тре ба об у ста ви ти.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да је Ста тут оп шти-
не Но ви Бе чеј, број: 01–010–1/2002 од 27. ју на 2002. го ди не, до не ла Скуп-
шти на оп шти не Но ви Бе чеј, по зи ва ју ћи се на од ред бе чла на 115. Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не и чл. 10. и 30. тач ка 1. За ко на о ло кал ној 
са мо у пра ви од 2002. го ди не. У оспо ре ној од ред би чла на 2. Ста ту та би ло 
је про пи са но да те ри то ри ју оп шти не Но ви Бе чеј утвр ђе ну За ко ном, чи не 
на се ље на ме ста, од но сно под руч ја ка та стар ских оп шти на, и то:

Ред ни број На се ље но ме сто Ка та стар ска оп шти на
1. Но ви Бе чеј Но ви Бе чеј
2. Но во Ми ло ше во Но во Ми ло ше во
3. Ку ма не Ку ма не
4. Бо чар Бо чар

а у оспо ре ној од ред би чла на 6. Ста ту та да ор га ни и оп штин ска упра ва 
има ју пе чат окру глог об ли ка са гр бом Ре пу бли ке Ср би је у сре ди ни и тек-
стом ис пи са ним на срп ском је зи ку и ћи ри лич ним пи смом и на ма ђар ском 
је зи ку и ње го вим пи смом, а ко ји гла си:

„Ре пу бли ка Ср би ја, Ауто ном на по кра ји на Вој во ди на, оп шти на Но ви 
Бе чеј, на зив ор га на оп шти не, од но сно оп штин ске упра ве,

Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tar to many, No vi Be čej Község, a 
községi szerv il le tve a közigazgatás ne ve.“

Ана ли зи ра ју ћи про пи се ко ји су од зна ча ја за оце ну за ко ни то сти оспо-
ре них од ре да ба Ста ту та, а на чи ју по вре ду пред ла гач ука зу је, Устав ни суд 
је утвр дио сле де ће:

За ко ном о за шти ти пра ва на ци о нал них ма њи на („Слу жбе ни лист 
СРЈ“, број 11/02), ко ји се по пре стан ку Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви-
је при ме њу је као за кон Ре пу бли ке Ср би је, про пи са но је, из ме ђу оста лог, 
да се тим за ко ном ре гу ли ше оства ри ва ње ин ди ви ду ал них и ко лек тив них 
пра ва ко ја су Уста вом Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је или ме ђу на род ним 
уго во ри ма га ран то ва на при пад ни ци ма на ци о нал них ма њи на, као и да се 
ре пу блич ким и по кра јин ским про пи си ма, у скла ду са Уста вом и за ко ном, 
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мо гу бли же уре ди ти пи та ња ре гу ли са на овим за ко ном (члан 1. ст. 1. и 3.); 
да на те ри то ри ји је ди ни це ло кал не са мо у пра ве где тра ди ци о нал но жи ве 
при пад ни ци на ци о нал них ма њи на, њи хов је зик и пи смо мо же би ти у рав-
но прав ној слу жбе ној упо тре би, за тим да ће је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
оба ве зно уве сти у рав но прав ну слу жбе ну упо тре бу је зик и пи смо на ци-
о нал не ма њи не уко ли ко про це нат при пад ни ка те на ци о нал не ма њи не у 
укуп ном бро ју ста нов ни ка на ње ној те ри то ри ји до сти же 15% пре ма ре-
зул та ти ма по след њег по пи са ста нов ни штва, као и да се на те ри то ри ја ма, 
из ста ва 2. овог чла на, име на ор га на ко ји вр ше јав на овла шће ња на зи ви 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, на се ље них ме ста, тр го ва и ули ца и дру ги 
то по ни ми ис пи су ју и на је зи ку до тич не на ци о нал не ма њи не, пре ма ње ној 
тра ди ци ји и пра во пи су (члан 11. ст. 1, 2. и 5.).

За кон о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 45/91, 53/93, 67/93 и 48/94), у од ред би чла на 7. став 1. про пи су је да се 
у слу жбе ној упо тре би текст на је зи ци ма и пи сми ма на род но сти ис пи су је 
по сле тек ста на срп ском је зи ку, ис под или де сно од ње га, истим об ли ком 
и ве ли чи ном сло ва, а у од ред би чла на 19. да на под руч ји ма на ко ји ма су у 
слу жбе ној упо тре би и је зи ци на род но сти, на зи ви ме ста и дру ги ге о граф-
ски на зи ви, на зи ви ули ца и тр го ва, на зи ви ор га на и ор га ни за ци ја, са о бра-
ћај ни зна ци, оба ве ште ња и упо зо ре ња за јав ност и дру ги јав ни нат пи си 
ис пи су ју се и на је зи ци ма на род но сти.

Од лу ком о бли жем уре ђи ва њу по је ди них пи та ња слу жбе не упо тре бе 
је зи ка и пи са ма на ци о нал них ма њи на на те ри то ри ји Ауто ном не по кра-
ји не Вој во ди не („Слу жбе ни лист АП Вој во ди не“, број 8/03), ко ју је Скуп-
шти на Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на до не ла на осно ву чла на 1. став 3. и 
чла на 11. За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на, чл. 18. 
и 61. За ко на о утвр ђи ва њу од ре ђе них над ле жно сти ауто ном не по кра ји не 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 6/02), као и од го ва ра ју ћих од ре да ба Ста ту-
та Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не од 1991. го ди не, про пи са но је да се на 
под руч ји ма на ко ји ма су у слу жбе ној упо тре би и је зи ци на ци о нал них ма-
њи на, на зи ви ме ста и дру ги ге о граф ски на зи ви, на зи ви ули ца и тр го ва, 
на зи ви ор га ни из чла на 1. ове од лу ке, са о бра ћај ни зна ци, оба ве ште ња и 
упо зо ре ња за јав ност, и дру ги јав ни нат пи си ис пи су ју на је зи ку и пра во-
пи су до тич не на ци о нал не ма њи не пре ма ње ној те ри то ри ји, и то та ко што 
се на зи ви из ста ва 1. овог чла на ис пи су ју по сле тек ста на срп ском је зи ку 
ис под или де сно од ње га, у истом об ли ку и истом ве ли чи ном сло ва (члан 
6. ст. 1. и 2.). Од ред бом чла на 7. став 1. Од лу ке пред ви ђе но је да тра ди ци-
о нал не на зи ве гра до ва, оп шти на и на се ље них ме ста утвр ђу је и до ста вља 
ра ди об ја вљи ва ња На ци о нал ни са вет од ре ђе не ауто ном не ма њи не.

Од лу ком о утвр ђи ва њу ма ђар ских на зи ва на се ље них ме ста у Вој во-
ди ни („Слу жбе ни лист АПВ“, број 12/03), ко ју је до нео На ци о нал ни са вет 
ма ђар ске на ци о нал не ма њи не, утвр ђе на је ли ста тра ди ци о нал них на зи ва 
на се ље них ме ста на ма ђар ском је зи ку на те ри то ри ји је ди ни ца ло кал не са-
мо у пра ве у ко ји ма је ма ђар ски је зик у слу жбе ној упо тре би. Пре ма ред ном 
бро ју 14. ли сте, тра ди ци о нал ни на зив оп шти не Но ви Бе чеј на ма ђар ском 



I. ОДЛУКЕ, РЕШЕЊА И ЗАКЉУЧЦИ УСТАВНОГ СУДА... 439

је зи ку гла си: „Törökbecse“, а на зи ви на се ље них ме ста на под руч ју ове оп-
шти не на ма ђар ским је зи ку гла се: Но ви Бе чеј – Törökbecse; Бо чар – Bocsár, 
Ку ма не – Kumán и Но во Ми ло ше во – Be o dra.

Пре ма од ред би чла на 11. став 3. Оквир не кон вен ци је за за шти ту на-
ци о нал них ма њи на („Слу жбе ни лист СРЈ“ – „Ме ђу на род ни уго во ри“, број 
6/98), у обла сти ма ко је су тра ди ци о нал но на се ље не знат ним бро јем при-
пад ни ка на ци о нал не ма њи не, стра не уго вор ни це ће на сто ја ти да у окви ру 
сво јих прав них си сте ма, а укљу чу ју ћи где је то по треб но и спо ра зу ме са 
дру гим др жа ва ма узи ма ју ћи у об зир њи хо ве спе ци фич не усло ве, да ис так-
ну тра ди ци о нал не ло кал не на зи ве, име на ули ца и дру ге то по граф ске на-
зи ве на ме ње не јав но сти и на је зи ку ма њи на, ако по сто ји до жи вот на тра-
жња за та квим на зна ка ма.

Ме ђу тим, Устав ни суд је утвр дио да је у то ку по ступ ка пред Устав ним 
су дом Скуп шти на оп шти не Но ви Бе чеј до не ла но ви Ста тут оп шти не Но-
ви Бе чеј број: II 02–010–2/2008 од 24. ју ла 2008. го ди не, ко ји је об ја вљен 
у „Слу жбе ном ли сту оп шти не Но ви Бе чеј“, број 9/08. На осно ву од ред бе 
чла на 107. Ста ту та пре стао је да ва жи оспо ре ни Ста тут оп шти не Но ви 
Бе чеј, број: 01–010–1/2002 од 27. ју на 2002. го ди не.

Од ред бом чла на 3. ва же ћег Ста ту та из ме ње на је од ред ба чла на 2. 
оспо ре ног Ста ту та, а од ред бом чла на 8. Ста ту та из ме ње на је од ред ба чла-
на 6. оспо ре ног Ста ту та. Пре ма од ред би чла на 3. ва же ћег Ста ту та, те ри-
то ри ју оп шти не Но ви Бе чеј, утвр ђе ну за ко ном, чи не на се ље на ме ста, од-
но сно под руч ја ка та стар ских оп шти на, ко је ула зе у њен са став, чи ји су 
на зи ви од ре ђе ни по зи тив ним про пи си ма, и то:

Ред ни број На се ље но ме сто Ка та стар ска оп шти на

1. Но ви Бе чеј Törökbecse Но ви Бе чеј
2. Но во Ми ло ше во Be o dra Но во Ми ло ше во
3. Ку ма не Kumán Ку ма не
4. Бо чар Bocsár Бо чар

Пре ма од ред би чла на 8. тог Ста ту та ор га ни оп шти не има ју пе чат, ко ји 
је окру глог об ли ка, са гр бом Ре пу бли ке Ср би је у сре ди ни и тек стом ис-
пи са ним на срп ском је зи ку, ћи ри лич ним пи смом, и на ма ђар ском је зи ку 
ње го вим пи смом: „Ре пу бли ка Ср би ја, Ауто ном на по кра ји на Вој во ди на, 
оп шти на Но ви Бе чеј, на зив ор га на оп шти не, Szerb Köztársaság, Vajdaság 
Autonóm Tar to many, Község, Törökbecse Кözség, кözségi szerv ne ve“.

По ла зе ћи од то га да је у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом оспо ре-
ни Ста тут пре стао да ва жи, чи ме су пре ста ле да ва же и оспо ре не од ред-
бе чл. 2. и 6. Ста ту та, а да је Скуп шти на оп шти не Но ви Бе чеј, од ред ба ма 
чл. 3. и 8. Ста ту та од 2008. го ди не, пред ви де ла да се на зив оп шти не Но ви 
Бе чеј и на зи ви на се ље них ме ста у оп шти ни Но ви Бе чеј ис пи су ју са гла сно 
на ве де ним про пи си ма, а да Устав ни суд ни је оце нио да по сто је по сле ди це 
не за ко ни то сти ко је зах те ва ју до но ше ње од лу ке, Суд је, са гла сно чла ну 57. 
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тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду, об у ста вио по сту пак за оце ну за ко ни то-
сти оспо ре них од ре да ба Ста ту та.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном 
су ду, од лу че но је као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-104/2006 од 25. мар та 2009. го ди не

У то ку по ступ ка пред Устав ним су дом пре ста ли су да ва же Ста тут 
гра да чи је од ред бе су оспо ре не, Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, 
у од но су на ко ји је тра же на оце на устав но сти оспо ре них од ре да ба Ста-
ту та, као и За кон о ло кал ној са мо у пра ви и За кон о ло кал ним из бо ри-
ма, у од но су на чи је од ред бе је тра же на оце на за ко ни то сти, а сту пио је 
на сна гу За кон о глав ном гра ду, ко јим се уре ђу ју по ло жај, над ле жно сти 
и ор га ни гра да Бе о гра да. Ка ко ни су ис пу ње не про це сне прет по став ке, 
Суд је по сту пак по кре нут пред ло гом овла шће ног пред ла га ча об у ста вио, 
са гла сно од ред би чла на 57. тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду, а ини ци-
ја ти ве за оце ну устав но сти и за ко ни то сти оспо ре них од ре да ба Ста ту та 
од ба цио са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 4) истог За ко на.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Об у ста вља се по сту пак за оце њи ва ње устав но сти и за ко ни то сти од-
ре да ба чла на 15. ст. 3. и 4. Ста ту та гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да 
Бе о гра да“, број 14/04).

2. Од ба цу ју се ини ци ја ти ве за оце њи ва ње устав но сти и за ко ни то сти 
од ре да ба чла на 15. ст. 3. и 4. Ста ту та из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не ти су пред лог и ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти 

и за ко ни то сти од ре да ба чла на 15. ст. 3. и 4. Ста ту та на ве де ног у тач ки 1. 
из ре ке. У пред ло гу се на во ди да су од ред ба ма чла на 15. Ста ту та гра да Бе о-
гра да по вре ђе не од ред бе чла на 118. став 4. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, док је 
одредбa чла на 15. став 3. Ста ту та у су прот но сти са чла ном 40. став 2. За ко-
на о ло кал ној са мо у пра ви, као и са од ред ба ма За ко на о ло кал ним из бо ри ма. 
Од ред бом чла на 15. став 4. Ста ту та гра да Бе о гра да, по ми шље њу пред ла га-
ча, по вре ђен је прин цип по де ле вла сти ко ји је про кла мо ван у чла ну 9. Уста-
ва Ре пу бли ке Ср би је. Пред ло же но је да Устав ни суд утвр ди не са гла сност 
од ре да ба чла на 15. став. 3. и 4. Ста ту та гра да Бе о гра да са Уста вом, За ко ном 
о ло кал ној са мо у пра ви и За ко ном о ло кал ним из бо ри ма.

У ини ци ја ти ва ма се на во ди да су оспо ре не од ред бе Ста ту та у су прот-
но сти са од ред ба ма чла на 40. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви и За ко на о 
ло кал ним из бо ри ма, јер се пи та ња ко ја су ре гу ли са на на ве де ним за ко ни-
ма не мо гу друк чи је ре гу ли са ти Ста ту том гра да Бе о гра да. У ини ци ја ти ва-
ма је пред ло же но да се об у ста ви при ме на чла на 15. став 3. Ста ту та гра да 
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Бе о гра да, од но сно „да се об у ста ви из вр ше ње свих по је ди нач них ака та и 
рад њи пред у зе тих на осно ву Ста ту та гра да Бе о гра да“.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да се пред ло гом и 
ини ци ја ти ва ма оспо ра ва устав ност и за ко ни тост од ре да ба чла на 15. ст. 3. 
и 4. Ста ту та гра да Бе о гра да из 2004. го ди не, ко ји је пре стао да ва жи 18. ок-
то бра 2008. го ди не, на осно ву од ред бе чла на 157. Ста ту та гра да Бе о гра да 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да број 39/08). Осим ово га, Суд је кон ста то-
вао да је Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, у од но су на ко ји је тра же-
на оце на устав но сти оспо ре них од ре да ба Ста ту та, пре стао да ва жи да ном 
сту па ња на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не, те да су и За кон 
о ло кал ној са мо у пра ви и За кон о ло кал ним из бо ри ма, у од но су на чи је од-
ред бе је тра же на оце на за ко ни то сти, пре ста ли да ва же сту па њем на сна гу 
За ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) и За-
ко на о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07).

Та ко ђе, у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом сту пио је на сна гу и За-
кон о глав ном гра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 127/07), ко јим се уре-
ђу ју по ло жај, над ле жно сти и ор га ни гра да Бе о гра да, глав ног гра да Ре пу-
бли ке Ср би је.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је оце нио да су пре ста ле про це-
сне прет по став ке за во ђе ње по ступ ка, те је по сту пак по кре нут пред ло гом 
овла шће ног пред ла га ча об у ста вио са гла сно од ред би чла на 57. тач ка 2) За-
ко на о Устав ном су ду, а ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти и за ко ни то сти 
оспо ре них од ре да ба Ста ту та од ба цио са гла сно од ред би чла на 36. став 1. 
тач ка 4) истог За ко на.

Устав ни суд је, та ко ђе, оце нио да је од лу чи ва ње о зах те ву за об у ста ву 
из вр ше ња по је ди нач них ака та или рад њи пред у зе тих на осно ву од ре да ба 
Ста ту та из тач ке 1. из ре ке бес пред мет но, с об зи ром на то да не по сто је 
про це сне прет по став ке за во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње.

На осно ву из не тог и од ре да ба чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном су-
ду и чла на 82. став 2. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-314/2004 од 2. апри ла 2009. го ди не



5.2. Гра ђе вин ско зе мљи ште

Овла шће ње скуп шти не оп шти не утвр ђе но За ко ном о пла ни ра њу и 
из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 47/03 и 34/06), об у хва та и бли-
же про пи си ва ње кри те ри ју ма, ме ри ла и ви си не на кна де за ко ри шће ње 
гра ђе вин ског зе мљи шта у др жав ној сво ји ни, а за оце ну устав но сти и за-
ко ни то сти оспо ре не Од лу ке ни је од ути ца ја фак тич ко ста ње уре ђе но сти 
гра ђе вин ског зе мљи шта јер Устав ни суд ни је над ле жан да од лу чу је о пи-
та њи ма ко ја спа да ју у област при ме не про пи са.

Ка ко је оспо ре ном Од лу ком два пу та у то ку го ди не из ме ње на ви си на 
на кна де ко ја пред ста вља из вор ни при ход је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, 
и то на на чин и по по ступ ку ко ји ни је у са гла сно сти са од ред ба ма чла на 
7. За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, Суд је оце нио да оспо ре-
на Од лу ка ни је у са гла сно сти са за ко ном, а по ла зе ћи од на че ла оба ве зне 
са гла сно сти свих до ма ћих оп штих прав них ака та са за ко ном, утвр ђе ног 
од ред ба ма чла на 194. став 3. и чла на 195. став 2. Уста ва, не за ко ни тост 
оспо ре не Од лу ке исто вре ме но Од лу ку чи ни и не у став ном.

С об зи ром на то да је до нео ко нач ну од лу ку, Суд је, на осно ву од ред-
бе чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду, од ба цио зах тев за об у ста ву 
из вр ше ња по је ди нач них ака та или рад њи пред у зе тих на осно ву оспо ре-
не Од лу ке.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да Од лу ка о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о бли жим кри-
те ри ју ми ма, ме ри ли ма, ви си ни, на чи ну и ро ко ви ма пла ћа ња на кна де за ко-
ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта на под руч ју оп шти не Мај дан пек („Слу-
жбе ни лист оп шти на“, број 12/07), ни је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та или 
рад њи пред у зе тих на осно ву Од лу ке из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни-

то сти Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о бли жим кри те ри ју ми ма, 
ме ри ли ма, ви си ни, на чи ну и ро ко ви ма пла ћа ња на кна де за ко ри шће ње 
гра ђе вин ског зе мљи шта на под руч ју оп шти не Мај дан пек („Слу жбе ни гла-
сник оп шти на“, број 12/07), у де лу ко ји се од но си на ви си ну на кна де за 
ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта ко ја се пла ћа по осно ву ко ри шће ња 
обје ка та у обла сти адво ка ту ре. У ини ци ја ти ви се на во ди да је од ред бом 
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чла на 1. Од лу ке из ме њен и до пу њен члан 5. Од лу ке, та ко што је у та бе ли 
под ред ним бро јем 12. про пи са на ви ше стру ко уве ћа на на кна да у од но су 
на на кна ду про пи са ну од ред ба ма Од лу ке од 15. мар та 2006. го ди не. Ова-
квим про пи си ва њем је, по ми шље њу ини ци ја то ра, по вре ђен члан 21. став 
1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, јер су адво ка ти у овој оп шти ни ста вље ни у 
не јед нак по ло жај у од но су на адво ка те у дру гим оп шти на ма, а про пи са-
но по ве ћа ње из но са на кна де је не са гла сно и са од ред бом чла на 77. став 4. 
За ко на о пла ни ра њу и из град њи, ко ја ви си ну на кна де ве зу је за ни во уре-
ђе но сти гра ђе вин ског зе мљи шта, што у овом слу ча ју ни је по што ва но. За-
тра же но је да Суд до не се при вре ме ну ме ру об у ста ве из вр ше ња ака та или 
рад њи пред у зе тих на осно ву од ре да ба оспо ре не Од лу ке.

У од го во ру до но си о ца ак та на во ди се да је оспо ре на Од лу ка до не-
та у скла ду са над ле жно сти ма оп шти не утвр ђе ним од ред ба ма чла на 190. 
Уста ва, а на осно ву овла шће ња из чла на 7. За ко на о фи нан си ра њу ло кал не 
са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник РС“, број 62/06), чла на 30. За ко на о ло-
кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 33/04 и 135/04) и чла на 
77. став 5. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
47/03 и 34/06). Ука зу је се да је у ду жем пе ри о ду ви си на на кна де одр жа ва на 
на ни ском ни воу што је ре зул ти ра ло про па да њем обје ка та ко му нал не ин-
фра струк ту ре, те да је про пи си ва њем ви си не на кна де као из вор ног при-
хо да оп шти не, по што ва на и од ред ба чла на 91. став 2. Уста ва ко јом је про-
пи са но да је оба ве за пла ћа ња на кна де оп шта и да се за сни ва на еко ном ској 
мо ћи об ве зни ка. У ве зи са ди на ми ком до но ше ња оп штин ских про пи са 
ко ји ма се ме ња ви си на на кна де, на во ди се да пре до но ше ња основ ног тек-
ста Од лу ке у мар ту 2005. го ди не, ви си на на кна де ни је би ла ускла ђи ва на са 
ра стом це на на ма ло, па је по сле до но ше ња Од лу ке спро ве де на кам па ња 
за ан га жо ва ње свих по тен ци јал них из во ра сред ста ва за уна пре ђе ње обје-
ка та ко му нал не ин фра струк ту ре.

У спро ве де ном по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је: да је Од-
лу ка о бли жим кри те ри ју ми ма, ме ри ли ма, ви си ни, на чи ну и ро ко ви ма 
пла ћа ња на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта на под руч ју оп-
шти не Мај дан пек („Слу жбе ни лист оп шти на“, број 3/05) до не та 2005. го-
ди не; да су њо ме про пи са ни кри те ри ју ми за утвр ђи ва ње ви си не на кна де 
за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта (члан 2.); да је од ред бом чла на 5. 
Од лу ке ви си на на кна де из ра же на у бо до ви ма пре ма ме ри ли ма ко ја се од-
но се на зо ну у ко јој се објек ти на ла зе и пре ма на ме ни ко ри шће ња обје ка-
та, а што је ис ка за но у та бе лар ном пре гле ду; да је Од лу ка пре тр пе ла из ме-
не и до пу не об ја вље не у „Слу жбе ном ли сту оп шти на“, бр. 7/05, 4/06, 3/07 
и 12/07; да су од ред бе чла на 5. Од лу ке, ко ји ма се утвр ђу је ви си на на кна де, 
у то ку 2007. го ди не ме ња не два пу та; да су пред мет овог по ступ ка по след-
ње из ме не и до пу не у ко ји ма се од ред бом чла на 1. ме ња члан 5. основ ног 
тек ста Од лу ке, та ко што се про пи су је да се ме ри ла за вред но ва ње кри те-
ри ју ма из чла на 2. ове од лу ке као и ре ла тив ни од но си, по зо на ма и на ме ни 
ко ри шће ња, из ра жа ва ју у бо до ви ма по јед ном м2, у ме сеч ном из но су, те 
сле ди та бе ла ко јом су при ка за ни из но си на кна де у за ви сно сти од вр сте 
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де лат но сти, по вр ши не, од но сно на ме не објек та и зо ни у ко јој се обје кат 
на ла зи; да је у окви ру ред ног бро ја 12. али не ја 1. истог чла на про пи са на 
на кна да и за „објек те у обла сти адво ка ту ре“.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да се сред ства из ко јих се фи-
нан си ра ју над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је, ауто ном них по кра ји на и је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве обез бе ђу ју из по ре за и дру гих при хо да утвр ђе-
них за ко ном, а да је оба ве за пла ћа ња по ре за и дру гих да жби на оп шта и да 
се за сни ва на еко ном ској мо ћи об ве зни ка (члан 91.); да Ре пу бли ка Ср би ја 
уре ђу је и обез бе ђу је си стем ло кал не са мо у пра ве, по ред оста лог (члан 97. 
став 3.); да се по сло ви оп шти не као је ди ни це ло кал не са мо у пра ве фи нан-
си ра ју из из вор них при хо да је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, у скла ду са за-
ко ном (члан 188. ст. 1. и 4.); да оп шти на пре ко сво јих ор га на, у скла ду са 
за ко ном, уре ђу је и обез бе ђу је ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта (члан 
190. став 1. тач ка 2.); да скуп шти на оп шти не до но си оп ште ак те из сво је 
над ле жно сти (члан 191. став 2.).

Од ред ба чла на 77. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 47/03 и 34/06) од но си се на на кна ду за ко ри шће ње гра ђе вин-
ског зе мљи шта и њо ме је, по ред оста лог, про пи са но да се ви си на на кна де 
за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта утвр ђу је у за ви сно сти од оби ма и 
сте пе на уре ђе но сти зе мљи шта, ње го вог по ло жа ја у на се љу, опре мље но сти 
зе мљи шта објек ти ма дру штве ног стан дар да, са о бра ћај не по ве за но сти са 
ло кал ним, од но сно град ским цен тром, рад ним зо на ма и дру гим са др жа ји-
ма у на се љу, од но сно по год но сти ма ко је зе мљи ште има за ко ри сни ке (став 
4.), као и да бли же кри те ри ју ме, ме ри ла, ви си ну, на чин и ро ко ве пла ћа ња 
на кна де про пи су је оп шти на од но сно град, од но сно град Бе о град (став 5.).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) 
да то је овла шће ње оп шти ни да пре ко сво јих ор га на, у скла ду са Уста вом 
и за ко ном, утвр ђу је на чин и ме ри ла за од ре ђи ва ње ви си не ло кал них так-
си и на кна да, уре ђу је и обез бе ђу је вр ше ње по сло ва уре ђе ња и ко ри шће ња 
гра ђе вин ског зе мљи шта и утвр ђу је ви си ну на кна де за уре ђи ва ње и ко ри-
шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта (члан 20. тач. 4) и 8)), те да у скла ду са за-
ко ном, утвр ђу је на кна ду за уре ђи ва ње и ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи-
шта (члан 32. тач ка 14)).

За кон о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 62/06) од ре ђу је да су из вор ни при хо ди они при хо ди чи ју сто пу, од но-
сно на чин и ме ри ла за утвр ђи ва ње ви си не из но са утвр ђу је је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве, при че му се за ко ном мо же огра ни чи ти ви си на по ре ске 
сто пе, од но сно утвр ди ти нај ви ши и нај ни жи из нос на кна де, од но сно так се 
(члан 2. тач ка 1)). Од ред бом чла на 6. тач ка 5. За ко на, на кна да за ко ри шће ње 
гра ђе вин ског зе мљи шта утвр ђе на је као из вор ни при ход је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве, а од ред ба ма чла на 7. За ко на про пи са но је да сто пе из вор них 
при хо да, као и на чин и ме ри ла за од ре ђи ва ње ви си не ло кал них так си и на-
кна да утвр ђу је скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве сво јом од лу ком, у 
скла ду са за ко ном, да се та од лу ка до но си на кон одр жа ва ња јав не рас пра ве, 
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да се мо же ме ња ти нај ви ше је дан пут го ди шње, и то у по ступ ку утвр ђи ва ња 
бу џе та за на ред ну го ди ну, од но сно, из у зет но и у слу ча ју до но ше ња, од но сно 
из ме не за ко на или дру гог про пи са ко јим се уре ђу ју из вор ни при хо ди.

Из из ло же не са др жи не од ре да ба Уста ва и за ко на, Устав ни суд је оце-
нио да оспо ре на од ред ба Од лу ке у ма те ри јал но прав ном по гле ду уре ђу је 
пи та ња из над ле жно сти оп шти не ко ја се од но си на утвр ђи ва ње ви си не 
на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта. Сто га раз лог ис так нут у 
ини ци ја ти ви, да пре ви со ка на кна да ства ра не рав но пра ван по ло жај за но-
си о це адво кат ске де лат но сти у од но су на исту ка те го ри ју об ве зни ка на-
кна де у дру гим оп шти на ма и да по ве ћа ње на кна де ни је у сра зме ри са фак-
тич ким ста њем уре ђе но сти гра ђе вин ског зе мљи шта, по оце ни Су да, ни је 
од зна ча ја за утвр ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти, јер Устав ни суд 
ни је над ле жан да од лу чу је о фак тич ком од но су, с об зи ром на то да ова 
пи та ња спа да ју у област при ме не про пи са.

Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду да се на ве де не од ред бе За ко на о фи нан си-
ра њу ло кал не са мо у пра ве, ко ји је сту пио на сна гу 27. ју ла 2006. го ди не, 
при ме њу ју од 1. ја ну а ра 2007. го ди не, а да је Скуп шти на оп шти не Мај дан-
пек из вр ши ла из ме не и до пу не Од лу ке у мар ту и ју лу 2007. го ди не, Устав-
ни суд је, са гла сно чла ну 53. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 109/07), до нео ре ше ње о по кре та њу по ступ ка за оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти оспо ре не Од лу ке. Скуп шти на оп шти не Мај-
дан пек ни је, у сми слу чла на 33. став 1. За ко на о Устав ном су ду, до ста ви ла 
од го вор на ре ше ње о по кре та њу по ступ ка, од но сно ни је до ста ви ла до ка зе 
на осно ву ко јих би Суд мо гао не сум њи во да утвр ди да ли су би ли ис пу ње-
ни усло ви за из ме ну ви си не на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи-
шта из чла на 7. За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве. Суд је та ко ђе 
утвр дио да За кон о пла ни ра њу и из град њи ко јим је уре ђе на на кна да за 
ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта и За кон о фи нан си ра њу ло кал не са-
мо у пра ве ко јим је утвр ђе но да ова на кна да пред ста вља из вор ни при ход 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ни су ме ња ни у то ку 2007. го ди не.

Бу ду ћи да је Скуп шти на оп шти не Мај дан пек два пу та у то ку го ди не 
из ме ни ла ви си ну на кна де ко ја пред ста вља њен из вор ни при ход на на чин 
и по по ступ ку ко ји ни је у са гла сно сти са од ред ба ма чла на 7. За ко на о фи-
нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, Суд је оце нио да оспо ре на Од лу ка ни је 
у са гла сно сти са за ко ном. Има ју ћи у ви ду прин цип оба ве зне са гла сно сти 
свих до ма ћих оп штих прав них ака та са за ко ном утвр ђен од ред ба ма чла-
на 194. став 3. и чла на 195. став 2. Уста ва, не за ко ни тост оспо ре не Од лу ке 
исто вре ме но чи ни оспо ре ну Од лу ку и не у став ном.

С об зи ром на то да је до нео ко нач ну од лу ку, Суд је, на осно ву од ред бе 
чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду, од ба цио зах тев за об у ста ву из вр ше-
ња по је ди нач них ака та или рад њи пред у зе тих на осно ву оспо ре не Од лу ке.

Са гла сно из ло же ном, Суд је, на осно ву од ре да ба чла на 45. тач. 1) и 4) и чла-
на 46. тач ка 3) За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног 
су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), од лу чио као у из ре ци.
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На осно ву од ред бе чла на 168. став 3. Уста ва, Од лу ка из тач ке 1. из ре ке 
пре ста је да ва жи об ја вљи ва њем ове од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-104/2008 од 12. фе бру а ра 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 17/09)

Скуп шти на оп шти не не мо же пре не ти на дру ги ор ган оп шти не или 
на са вет ме сне за јед ни це сво је овла шће ње за про пи си ва ње бли жих кри-
те ри ју ма, ме ри ла, ви си не, на чи на и ро ко ва пла ћа ња на кна де за ко ри-
шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта утвр ђе но за ко ном.

Има ју ћи у ви ду хи је рар хи ју оп штих прав них ака та утвр ђе ну од ред-
бом чла на 195. став 2. Уста ва, пре ма ко јој ста ту ти, од лу ке и сви дру ги 
оп шти ак ти ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо-
ра ју би ти са гла сни са за ко ном, од ред бе про пи са ко је су не са гла сне са за-
ко ном ни су у са гла сно сти ни са Уста вом.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да од ред бе чла на 7. став 3, чла на 19, чла на 21. став 2. и 
чла на 22. Од лу ке о на кна ди за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта („Слу-
жбе ни лист оп шти на“, број 7/06), ко ју је до не ла Скуп шти на оп шти не За је-
чар, ни су у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за-

ко ни то сти Од лу ке о на кна ди за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта 
(„Слу жбе ни лист оп шти на“, број 7/06), ко ју је до не ла Скуп шти на оп-
шти не За је чар. У ини ци ја ти ви се на во ди да Од лу ка ни је у скла ду са За-
ко ном о пла ни ра њу и из град њи и За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви, у 
де лу ко ји се од но си на овла шће ње са ве та ме сне за јед ни це да утвр ђу је 
ви си ну и из нос на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта (чл. 7. и 
21.), од но сно да да је пред лог за од ре ђи ва ње вред но сти бо да (члан 22.). 
Та ко ђе се на во ди да је по љо при вред но до бро „Са лаш“ у про шло сти фи-
нан си ра ло из град њу обје ка та ко му нал не ин фра струк ту ре за сво је по-
тре бе и по тре бе Ме сне за јед ни це Са лаш, па, по ми шље њу ини ци ја то ра, 
не ма прав ног осно ва за на пла ту на кна де по сло бод ној про це ни ко ја ни-
је у сра зме ри са ви си ном уло же них сред ста ва. Ис ти че се да се објек-
ти под но си о ца ини ци ја ти ве во де као ин ду стриј ски, иако се пред у зе ће 
„Са лаш“ ДОО ба ви по љо при вред ном про из вод њом, за ко је зе мљи ште 
се, пре ма чла ну 19. оспо ре не Од лу ке, не пла ћа на кна да за ко ри шће ње 
зе мљи шта.

У од го во ру до но си о ца ак та на во ди се да је оспо ре на Од лу ка до не та 
на осно ву чла на 77. став 5. За ко на о пла ни ра њу и из град њи ко јим је да-
то овла шће ње оп шти ни да про пи су је бли же кри те ри ју ме, ме ри ла, ви си ну, 
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на чин и ро ко ве пла ћа ња на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта, 
те да је до не та у са гла сно сти са чла ном 78. став 1. тач ка 4. та да ва же ћег За-
ко на о ло кал ној са мо у пра ви.

Устав ни суд је Ре ше њем од 11. де цем бра 2008. го ди не по кре нуо по сту-
пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба чла на 7. став 3, чла на 19, 
чла на 21. став 2. и чла на 22. Од лу ке о на кна ди за ко ри шће ње гра ђе вин ског 
зе мљи шта, јер је на шао да се осно ва но мо гу по ста ви ти пи та ња устав но сти 
и за ко ни то сти на ве де них од ре да ба Од лу ке. Ре ше ње је до ста вље но до но си-
о цу ак та 16. ја ну а ра 2009. го ди не ра ди да ва ња од го во ра. До но си лац ак та је 
при мио Ре ше ње 6. фе бру а ра 2009. го ди не, а ка ко ни је до ста вио од го вор по 
ис те ку ро ка на зна че ног у Ре ше њу, по сту пак је, на осно ву чла на 34. став 3. 
За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), на ста вљен.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да је од ред ба ма чла-
на 7. став 3. и чла на 21. став 2. оспо ре не Од лу ке про пи са но да у се о ским 
ме сним за јед ни ца ма ви си ну на кна де утвр ђу ју са ве ти ме сних за јед ни ца, 
а од ред ба ма чла на 19. Од лу ке од ре ђе ни су усло ви и мо гућ ност осло ба ђа-
ња од пла ћа ња на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта за по је ди-
не об ве зни ке и за од ре ђе не свр хе ко ри шће ња зе мљи шта. Пре ма чла ну 22. 
Од лу ке, пред сед ник оп шти не утвр ђу је вред ност бо да и про ме ну те жин-
ских ко е фи ци је на та ре ше њем, с тим што вред ност бо да и про ме ну те жин-
ских ко е фи ци је на та за об ра чу на ва ње на кна де у се ли ма утвр ђу је ре ше њем, 
на пред лог са ве та ме сних за јед ни ца.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да се сред ства из ко јих се фи-
нан си ра ју над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је, ауто ном них по кра ји на и је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве обез бе ђу ју из по ре за и дру гих при хо да утвр ђе них 
за ко ном, као и да је оба ве за пла ћа ња по ре за и дру гих да жби на оп шта и за-
сни ва се на еко ном ској мо ћи об ве зни ка (члан 91.); да се по сло ви оп шти не 
као је ди ни це ло кал не са мо у пра ве фи нан си ра ју из из вор них при хо да је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве, у скла ду са за ко ном (члан 188. ст. 1. и 4.); да оп-
шти на пре ко сво јих ор га на, у скла ду са за ко ном, уре ђу је и обез бе ђу је ко ри-
шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта (члан 190. став 1. тач ка 2.); да скуп шти на 
оп шти не до но си оп ште ак те из сво је над ле жно сти (члан 191. став 2.); да 
ста ту ти, од лу ке и сви дру ги оп шти ак ти ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве мо ра ју би ти са гла сни са за ко ном (члан 195. став 2.).

На кна да за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта уре ђе на је За ко ном 
о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 47/03 и 34/06), та-
ко што су чла ном 77. За ко на утвр ђе ни об ве зни ци на кна де за ко ри шће-
ње из гра ђе ног и не из гра ђе ног јав ног гра ђе вин ског зе мљи шта и оста лог 
гра ђе вин ског зе мљи шта у др жав ној сво ји ни (ст. 1. до 3.), про пи са ни су 
кри те ри ју ми и ме ри ла за утвр ђи ва ње ви си не на кна де за ко ри шће ње гра-
ђе вин ског зе мљи шта (став 4.), да то је овла шће ње оп шти ни, од но сно гра ду, 
од но сно гра ду Бе о гра ду да про пи су је бли же кри те ри ју ме, ме ри ла, ви си ну, 
на чин и ро ко ве пла ћа ња на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта у 
др жав ној сво ји ни (став 5.) и од ре ђен је на чин при нуд не на пла те на кна де 
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(став 6.). У од но су на оста ло из гра ђе но и не из гра ђе но гра ђе вин ско зе мљи-
ште ко је ни је у др жав ној сво ји ни, од ред бом чла на 78. За ко на про пи са но је 
да се на кна да пла ћа и за ко ри шће ње тог зе мљи шта, ако је сред стви ма оп-
шти не, од но сно дру гим сред стви ма у др жав ној сво ји ни опре мље но основ-
ним објек ти ма ко му нал не ин фра струк ту ре (елек трич на мре жа, во до вод, 
при ступ ни пут и сл.), као и да се на кна да пла ћа и у слу ча ју ако се оста ло 
не из гра ђе но зе мљи ште не при ве де на ме ни, од но сно не по ну ди на от куп 
оп шти ни ра ди при во ђе ња на ме ни, у ро ку од две го ди не од да на до но ше ња 
ур ба ни стич ког пла на (ст. 1. и 2.). У по гле ду утвр ђи ва ња оба ве зе пла ћа ња 
на кна де из ст. 1. и 2. овог чла на За ко на, ме ри ла, ви си не, на чи на и ро ко ва 
пла ћа ња, као и при нуд не на пла те на кна де, од ред бом ста ва 3. чла на 78. За-
ко на утвр ђе на је сход на при ме на од ре да ба чла на 77. За ко на.

За ко ном о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 62/06) утвр ђе но је да су из вор ни при хо ди је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве они при хо ди чи ју сто пу, од но сно на чин и ме ри ла за утвр ђи ва ње 
ви си не из но са утвр ђу је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, при че му се за ко-
ном мо же огра ни чи ти ви си на по ре ске сто пе, од но сно утвр ди ти нај ви ши 
и нај ни жи из нос на кна де, од но сно так се (члан 2. тач ка 1). На кна ду за ко-
ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта За кон утвр ђу је као из вор ни при ход је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве (члан 6. тач ка 5). Од ред ба ма чла на 7. За ко на 
про пи са но је да сто пе из вор них при хо да, као и на чин и ме ри ла за од ре-
ђи ва ње ви си не ло кал них так си и на кна да утвр ђу је скуп шти на је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве сво јом од лу ком, у скла ду са за ко ном, да се та од лу ка 
до но си на кон одр жа ва ња јав не рас пра ве, да се мо же ме ња ти нај ви ше је-
дан пут го ди шње, и то у по ступ ку утвр ђи ва ња бу џе та за на ред ну го ди ну, 
од но сно из у зет но и у слу ча ју до но ше ња, од но сно из ме не за ко на или дру-
гог про пи са ко јим се уре ђу ју из вор ни при хо ди.

Пре ма чла ну 32. тач ка 14) За ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни 
гла сник број РС“, 129/07), скуп шти на оп шти не, у скла ду са за ко ном, утвр-
ђу је на кна ду за уре ђи ва ње и ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта.

Из из ло же них од ре да ба Уста ва и за ко на про из ла зи овла шће ње скуп-
шти не оп шти не да утвр ђу је ви си ну на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског 
зе мљи шта ко ја пред ста вља њен из вор ни при ход. С об зи ром на то да је 
од лу чи ва ње о ви си ни на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта За-
ко ном о ло кал ној са мо у пра ви (члан 32. тач ка 14) и За ко ном о фи нан си-
ра њу ло кал не са мо у пра ве (члан 7.) из ри чи то утвр ђе но као над ле жност 
скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, Устав ни суд је оце нио да се ова 
над ле жност ак том скуп шти не оп шти не не мо же пре не ти ни на је дан дру-
ги ор ган оп шти не, па та ко ни на пред сед ни ка оп шти не, а по себ но не на 
са вет ме сне за јед ни це. Утвр ђи ва ње ви си не на кна де за ко ри шће ње гра ђе-
вин ског зе мљи шта под ра зу ме ва и од ре ђи ва ње вред но сти бо да и про ме ну 
те жин ских ко е фи ци је на та, ка ко је то од ре ђе но чла ном 22. оспо ре не Од-
лу ке. Сто га је Суд утвр дио да Скуп шти на оп шти не За је чар ни је по сту-
пи ла са гла сно за ко ну ка да је пре не ла у над ле жност пред сед ни ка оп шти-
не и са ве та ме сних за јед ни ца од ре ђи ва ње ви си не на кна де за ко ри шће ње 
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гра ђе вин ског зе мљи шта, ка ко је то уре ђе но од ред ба ма чла на 7. став 3, чла-
на 21. и чла на 22. оспо ре не Од лу ке. По ла зе ћи од то га да За кон о пла ни ра-
њу и из град њи у од ред ба ма чла на 77. ни је пред ви део олак ши це, ни ти осло-
ба ђа ње од пла ћа ња на кна де за би ло ког об ве зни ка на кна де за ко ри шће ње 
гра ђе вин ског зе мљи шта, Устав ни суд је та ко ђе утвр дио да од ред ба чла на 
19. оспо ре не Од лу ке ко јом је про пи са но осло ба ђа ње од пла ћа ња на кна де 
за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта, ни је у са гла сно сти са за ко ном.

Има ју ћи у ви ду хи је рар хи ју до ма ћих оп штих прав них ака та утвр ђе-
ну од ред бом чла на 195. став 2. Уста ва, пре ма ко јој ста ту ти, од лу ке и сви 
дру ги оп шти ак ти ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 
мо ра ју би ти са гла сни са за ко ном, Устав ни суд је утвр дио да од ред бе чла на 
7. став 3, чла на 19, чла на 21. став 2. и чла на 22. оспо ре не Од лу ке о на кна ди 
за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта, ни су у са гла сно сти ни са Уста вом.

С об зи ром на на ве де но, а на осно ву од ре да ба чла на 45. тач. 1) и 4) За-
ко на о Устав ном су ду, Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

На осно ву од ред бе чла на 168. став 3. Уста ва, од ред бе чла на 7. став 3, 
чла на 19, чла на 21. став 2. и чла на 22. Од лу ке на ве де не у из ре ци пре ста ју 
да ва же да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни-
ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-92/2008 од 9. апри ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 37/09)



5.3. Ур ба ни стич ко пла ни ра ње и гра ђе ње

По сту пак до но ше ња оспо ре ног пла на де таљ не ре гу ла ци је, укљу чу ју-
ћи струч ну кон тро лу и из ла га ње на јав ни увид, спро ве ден је у скла ду са 
за ко ном, а кон крет на ре ше ња са др жа на у план ском ак ту, као и пи та ња 
ко ја се од но се на са став, из бор и на чин ра да ко ми си је за струч ну кон-
тро лу, Устав ни суд ни је над ле жан да це ни.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не за ко ни то сти Пла на де таљ не ре гу ла ци је ком плек са „Ча ир-цен тар“ у Ни-
шу („Слу жбе ни лист гра да Ни ша“, број 49/06).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну за ко ни то сти Пла на де-

таљ не ре гу ла ци је ком плек са „Ча ир-цен тар“ у Ни шу („Слу жбе ни лист гра-
да Ни ша“, број 49/06). У ини ци ја ти ви се на во ди да пред сед ник Ко ми си је 
за пла но ве ни је до пу стио об ра ђи ва чу Пла на да јав но из не се став по во дом 
сва ке од при мед би на план ски до ку мент ко је су из не те у јав ној рас пра-
ви, чи ме је ус кра тио мо гућ ност об ра ђи ва ча да за ин те ре со ва ној јав но сти 
обра зло жи свој струч ни став. Та ко ђе се на во ди да је при из бо ру чла но ва 
Ко ми си је за пла но ве при су тан су коб ин те ре са. Оспо ра ва се и за ко ни тост 
по је ди них ур ба ни стич ких ре ше ња ко ја чи не са др жај Пла на, ко ја су би ла 
пред мет рас пра ве пред Ко ми си јом за пла но ве, али ис так ну те при мед бе 
ни су при хва ће не од стра не Ко ми си је.

Скуп шти на гра да Ни ша до ста ви ла је од го вор на ини ци ја ти ву у ко ме је 
из ло жен и до ку мен то ван по сту пак при пре ме и до но ше ња оспо ре ног Пла-
на са ста но ви шта од ре да ба чл. 45, 46. и 49. као и чл. 52. до 54. За ко на о пла-
ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 47/03 и 34/06). До но си лац 
оспо ре ног ак та у од го во ру на во ди: да је став об ра ђи ва ча Пла на обра зло жен 
у пи са ном об ли ку на сва кој од сед ни ца на ко ји ма је рас пра вља но о Пла-
ну; да су сед ни ца ма при су ство ва ли од го вор ни ур ба ни сти и оста ли чла но-
ви ти ма за из ра ду Пла на ко ји су да ва ли од го во ре на по ста вље на пи та ња 
чла но ва Ко ми си је и дру гих при сут них ли ца; да са став чла но ва Ко ми си је за 
пла но ве ни је у су прот но сти са за ко ном, јер за кон не са др жи огра ни че ња 
у по гле ду из бо ра ли ца у од но су на ко ја се по зи ва под но си лац ини ци ја ти ве; 
да је под но си лац ини ци ја ти ве у то ку јав не рас пра ве имао исте при мед бе 
ко је ни су при хва ће не од стра не об ра ђи ва ча Пла на и Ко ми си је за пла но ве; 
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да под но си лац ини ци ја ти ве по гре шно ту ма чи Пла ном од ре ђе на пра ви ла 
гра ђе ња ко ја се ти чу по је ди них ре ше ња са др жа них у Пла ну.

За ко ном о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 47/03 
и 37/06) про пи са не су вр сте ур ба ни стич ких пла но ва (члан 35.) и њи хо ва 
са др жи на, при че му је са др жи на пла на де таљ не ре гу ла ци је од ре ђе на од-
ред бом чла на 39. За ко на. Пре ма од ред би чла на 34. За ко на, ра ди пру жа ња 
струч не по мо ћи за оба вља ње по сло ва у по ступ ку из ра де и спро во ђе ња ур-
ба ни стич ких пла но ва, обра зу је се Ко ми си ја за пла но ве у ко ју се име ну ју 
углед ни струч ња ци из обла сти про стор ног пла ни ра ња, ур ба ни зма и из град-
ње. На ве де ном од ред бом За ко на ни је про пи са но би ло ка кво дру го огра ни-
че ње у по гле ду из бо ра чла но ва Ко ми си је за пла но ве. По сту пак за из ра ду 
ур ба ни стич ког пла на про пи сан је од ред ба ма чл. 45. до 51. За ко на, а на чин 
вр ше ња струч не кон тро ле, про ве ре оправ да но сти план ских ре ше ња и про-
ве ре ускла ђе но сти ур ба ни стич ког пла на са за ко ном и дру гим про пи си ма 
до не тим на осно ву за ко на и јав ни увид у са др жај ур ба ни стич ког пла на про-
пи сан је од ред ба ма чл. 52. и 53. За ко на. Од ред бом чла на 54. став 1. За ко на 
про пи са но је да ур ба ни стич ки план до но си скуп шти на оп шти не, од но сно 
гра да, од но сно гра да Бе о гра да, уз при ба вље но ми шље ње Ко ми си је.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку и уви дом у при ба вље ну до-
ку мен та ци ју, ко ја се од но си на по сту пак при пре ме и до но ше ња оспо ре-
ног Пла на, утвр дио: да је Од лу ку о из ра ди оспо ре ног Пла на са Про гра-
мом за из ра ду Пла на („Слу жбе ни лист гра да Ни ша“, број 59/05), до нео 
гра до на чел ник гра да Ни ша, 15. ав гу ста 2005. го ди не, што је у са гла сно сти 
са од ред ба ма чл. 46. до 48. За ко на; да је за но си о ца из ра де Пла на од ре ђе-
но Јав но пред у зе ће За вод за ур ба ни зам Ниш; да је Ко ми си ју за пла но ве 
обра зо ва ла Скуп шти на гра да Ни ша ре ше њем број 06–155/2003–20 од 30. 
ју на 2003. го ди не, те да пре ма ре ше њу, Ко ми си ја има је да на ест чла но ва; да 
је Ко ми си ја из вр ши ла струч ну кон тро лу на цр та Пла на, о че му је са чи њен 
Из ве штај 24. но вем бра 2005. го ди не; да је 16. фе бру а ра 2006. го ди не у ли-
сту „На род не но ви не“ огла ше но из ла га ње оспо ре ног Пла на на јав ни увид 
у пе ри о ду од 13. фе бру а ра до 13. мар та 2006. го ди не; да је ини ци ја тор са 
гру пом гра ђа на до ста вио при го вор на оспо ре ни План, са при мед ба ма из-
ло же ним у два де сет јед ној тач ки; да је Ко ми си ја одр жа ла струч ну рас пра-
ву на ко јој су за у зе ти ста во ви о до ста вље ним при мед ба ма на План, те да 
је 6. апри ла 2006. го ди не окон ча ла свој рад и пред ло жи ла да Скуп шти на 
гра да План усво ји. Скуп шти на гра да Ни ша је, на сед ни ци одр жа ној 20. ју-
ла 2006. го ди не, до не ла оспо ре ни План.

Устав ни суд је, код ова ко спро ве де ног по ступ ка из ра де и до но ше ња 
оспо ре ног Пла на, оце нио да је Скуп шти на гра да Ни ша по сту пи ла са гла-
сно за кон ским овла шће њи ма у по гле ду при пре ме за из ра ду Пла на, на чи-
на из ра де и по ступ ка до но ше ња Пла на.

У од но су на на во де из ини ци ја ти ве ко ји се од но се на по сту пак струч-
не кон тро ле пред ло га ур ба ни стич ког пла на пре ње го вог до но ше ња, Суд је 
утвр дио да ову кон тро лу, пре ма чла ну 52. За ко на, вр ши Ко ми си ја за пла но-
ве, те да је Ко ми си ја за пла но ве, ко ју је осно ва ла Скуп шти на гра да Ни ша, 
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рас пра вља ла и за у зе ла став по при мед ба ма са јав не рас пра ве ко је се од но се 
на са др жај ур ба ни стич ких ре ше ња пред ло же них у оспо ре ном Пла ну. Сто-
га је Суд оце нио да је по сту пак до но ше ња Пла на ко ји се од но си на струч ну 
кон тро лу и јав ни увид у са др жај Пла на спро ве ден са гла сно од ред ба ма чл. 
52. и 53. За ко на. Устав ни суд ни је над ле жан да од лу чу је о кон крет ним ур-
ба ни стич ким и гра ђе вин ским ре ше њи ма ко ја чи не са др жај оспо ре ног Пла-
на, с об зи ром на то да су пи та ња про ве ре оправ да но сти план ских ре ше ња 
За ко ном по ве ре на Ко ми си ји за пла но ве као струч ном те лу.

Устав ни суд, та ко ђе, у сми слу од ре да ба чла на 167. Уста ва, ни је над ле-
жан да од лу чу је о пи та њи ма ко ја се од но се на са став, из бор и на чин ра да 
Ко ми си је за пла но ве, те о на во ди ма из ини ци ја ти ве ко ји се од но си на су-
коб ин те ре са чла но ва Ко ми си је.

Са гла сно из ло же ном, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. тач-
ка 5) За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), ре-
шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-9/2007 од 12. фе бру а ра 2009. го ди не

Скуп шти на гра да Бе о гра да по сту пи ла је са гла сно за кон ским овла-
шће њи ма ка да је Од лу ком о из ра ди оспо ре ног Пла на од ре ди ла но си о-
ца из ра де и про пи са ла на чин обез бе ђи ва ња сред ста ва за ње го ву из ра ду, 
као оба ве зне еле мен те са др жа ја од лу ке о из ра ди ур ба ни стич ког пла на, а 
по ве ра ва ње по сло ва из ра де из вр ши ла у скла ду са за ко ном ко јим је био 
уре ђен по сту пак јав них на бав ки, пре ма ко јем се од ред бе тог за ко на ни-
су при ме њи ва ле ка да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве при ба вља услу ге од 
јав ног пред у зе ћа чи ји је осни вач, осно ва ног за пру жа ње услу га ко је су 
пред мет јав не на бав ке.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не за ко ни то сти Пла на Де таљ не ре гу ла ци је ком плек са Ам ба са де САД, у 
ули ци Бу ле вар кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, оп шти на Сав ски ве нац 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, број 31/08).

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну за ко ни то сти Ре ше ња о при сту-
па њу стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни лист 
гра да Бе о гра да“, број 35/07).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не те су три ини ци ја ти ве истог ини ци ја то ра за оце-

ну за ко ни то сти Од лу ке о из ра ди Пла на де таљ не ре гу ла ци је на ве де ног у 
тач ки 1. из ре ке и Ре ше ња о при сту па њу стра те шкој про це ни ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну оспо ре ног Пла на, ко ји чи не са став ни део истог Пла на, 
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чи ја је за ко ни тост та ко ђе оспо ре на по себ ном ини ци ја ти вом. У ини ци ја ти-
ва ма се на во ди: да је Од лу ка о из ра ди оспо ре ног Пла на су прот на За ко ну о 
јав ним на бав ка ма, с об зи ром на то да је из ра да Пла на по ве ре на јав ном ур-
ба ни стич ком пред у зе ћу „Ур ба ни стич ки за вод Бе о гра да“, без спро во ђе ња 
од го ва ра ју ћег по ступ ка јав не на бав ке; да је Ре ше ње о при сту па њу стра те-
шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну оспо ре ног Пла на не за ко ни то, 
јер га је до нео „се кре тар огра на“, а не „ор ган“ ка ко овла шћу ју про пи си; да 
је се кре тар град ске упра ве, су прот но Уста ву, За ко ну о бу џет ском си сте му 
и За ко ну о бу џе ту оба ве зао Ре пу блич ку ди рек ци ју за имо ви ну да обез бе-
ди по треб на сред ства за из ра ду тог из ве шта ја; да је оспо ре ни План до нет 
су прот но За ко ну о пла ни ра њу и из град њи, а по себ но од ред ба ма чл. 39. и 
54. За ко на на ко је се до но си лац Пла на и по звао као прав ни основ.

Скуп шти на гра да Бе о гра да је до ста ви ла од го вор у ко ме је из ло жен и 
до ку мен то ван по сту пак при пре ме и до но ше ња оспо ре ног Пла на са ста но-
ви шта од ре да ба За ко на о пла ни ра њу и из град њи ко је се од но се на по сту-
пак при пре ме за из ра ду и по сту пак до но ше ња ур ба ни стич ког пла на.

За ко ном о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 47/03 
и 37/06) про пи са не су вр сте ур ба ни стич ких пла но ва (члан 35.) и њи хо-
ва са др жи на, при че му је са др жи на Пла на де таљ не ре гу ла ци је уре ђе на 
од ред ба ма чла на 39. За ко на. Пре ма од ред би чла на 34. За ко на, ра ди пру-
жа ња струч не по мо ћи за оба вља ње по сло ва у по ступ ку из ра де и спро во-
ђе ња ур ба ни стич ких пла но ва, обра зу је се Ко ми си ја за пла но ве. По сту пак 
за из ра ду ур ба ни стич ког пла на уре ђен је од ред ба ма чл. 45. до 51. За ко на, 
та ко што је про пи са но: да се пре до но ше ња од лу ке о из ра ди ур ба ни стич-
ког пла на при сту па из ра ди про гра ма за из ра ду пла на и утвр ђу је се са др-
жај тек сту ал ног и гра фич ког де ла про гра ма, за чи ју из ра ду се прет ход но 
при ку пља ју сви по треб ни по да ци (члан 45.); да се из ра ди ур ба ни стич-
ког пла на при сту па на осно ву од лу ке о из ра ди ур ба ни стич ког пла на ко ју 
до но си ор ган над ле жан за ње го во до но ше ње, уз прет ход но при ба вље но 
ми шље ње Ко ми си је за пла но ве, да од лу ка о из ра ди ур ба ни стич ког пла на 
са др жи по дат ке о вр сти пла на, гра ни ци об у хва та пла на, ро ку из ра де пла-
на и сред стви ма за из ра ду пла на и да је са став ни део од лу ке про грам за 
из ра ду пла на (члан 46.); да пред лог од лу ке о из ра ди ур ба ни стич ког пла-
на и про грам при пре ма над ле жна оп штин ска упра ва, ко ја за те по сло ве 
мо же ан га жо ва ти пред у зе ће из чла на 50. овог за ко на (члан 48. ст. 1. и 2.); 
да се од лу ка о из ра ди ур ба ни стич ког пла на об ја вљу је (члан 49. став 1.); да 
ур ба ни стич ке пла но ве мо гу да из ра ђу ју пред у зе ћа, од но сно дру га прав на 
ли ца ко ја су упи са на у од го ва ра ју ћи ре ги стар за оба вља ње по сло ва ур ба-
ни стич ког пла ни ра ња и из ра ду ур ба ни стич ких пла но ва, да ур ба ни стич-
ке пла но ве под усло ви ма про пи са ним овим за ко ном, мо же да из ра ђу је и 
пред у зе ће од но сно дру га ор га ни за ци ја, ко ју осну је оп шти на за оба вља ње 
по сло ва ур ба ни стич ког пла ни ра ња (члан 50. ст. 1. и 2.); да ур ба ни стич ки 
план до но си скуп шти на оп шти не, од но сно гра да, од но сно гра да Бе о гра да, 
уз при ба вље но ми шље ње Ко ми си је, и да до не ти ур ба ни стич ки план мо-
ра би ти до сту пан јав но сти (члан 54. ст. 1. и 2.). На чин вр ше ња струч не 
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кон тро ле, про ве ре оправ да но сти план ских ре ше ња и про ве ре ускла ђе-
но сти ур ба ни стич ког пла на са за ко ном и дру гим про пи си ма до не тим на 
осно ву за ко на и јав ни увид у са др жај ур ба ни стич ког пла на про пи сан је 
од ред ба ма чл. 52. и 53. За ко на.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку и уви дом у при ба вље ну до ку-
мен та ци ју ко ја се од но си на по сту пак при пре ме и до но ше ња оспо ре ног 
Пла на утвр дио: да је на зах тев Ре пу блич ке ди рек ци је за имо ви ну, Се кре-
та ри јат за ур ба ни зам као над ле жни ор ган град ске упра ве при сту пио ак-
тив но сти ма око из ра де Про гра ма и пред ло га Од лу ке за из ра ду оспо ре ног 
Пла на; да је на сед ни ци Ко ми си је за пла но ве Скуп шти не гра да Бе о гра да 
одр жа не 8. ма ја 2007. го ди не, са гла сно од ред ба ма чла на 45. За ко на о пла-
ни ра њу и из град њи, раз ма тран Про грам за из ра ду оспо ре ног Пла на и 
пред лог Од лу ке о из ра ди оспо ре ног Пла на; да је Скуп шти на гра да Бе о гра-
да, са гла сно од ред ба ма чла на 46. За ко на, до не ла Од лу ку о из ра ди оспо ре-
ног Пла на и об ја ви ла је у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да“, број 34/07; 
да је на ве де ном Од лу ком, са гла сно од ред би чла на 50. став 1. За ко на, а у 
ве зи са чла ном 48. став 2. За ко на, за но си о ца из ра де Пла на од ре ђе но јав-
но ур ба ни стич ко пред у зе ће „Ур ба ни стич ки за вод Бе о гра да“; да је истом 
Од лу ком про пи са но да сред ства за из ра ду оспо ре ног Пла на обез бе ђу је 
Ре пу блич ка ди рек ци ја за имо ви ну Ре пу бли ке Ср би је као на ру чи лац из ра-
де Пла на, што је са гла сно од ред би чла на 46. став 2. За ко на ко ја про пи су је 
оба ве зни са др жај од лу ке о из ра ди ур ба ни стич ког пла на; да је Ко ми си ја 
за пла но ве са гла сно од ред ба ма чла на 52. За ко на, на сед ни ца ма одр жа ним 
28. но вем бра и 11. де цем бра 2007. го ди не, раз ма тра ла и утвр ди ла на црт 
оспо ре ног Пла на са Из ве шта јем о стра те шкој про це ни ути ца ја пред мет-
ног пла на на жи вот ну сре ди ну и до не ла за кљу чак о упу ћи ва њу Пла на на 
јав ни увид у пе ри о ду од 26. де цем бра 2007. до 15. ја ну а ра 2008.го ди не; да 
је јав ни увид огла шен 26. де цем бра 2007. го ди не у днев ним ли сто ви ма 
„Глас јав но сти“, „Ве чер ње но во сти“ и „Да нас“, те да су сва за ин те ре со ва на 
ли ца оба ве ште на да у то ку јав ног уви да мо гу да до ста ве сво је при мед бе у 
пи са ном об ли ку над ле жном ор га ну град ске упра ве; да је Ко ми си ја за пла-
но ве на јав ној сед ни ци од 29. ја ну а ра 2008. го ди не раз ма тра ла при спе ле 
при мед бе, а на за тво ре ном де лу исте сед ни це раз ма тра ла пред ло ге од го-
во ра об ра ђи ва ча по сва кој при мед би, о че му је, са гла сно од ред би чла на 
53. став 3. За ко на, са чи њен из ве штај; да је над ле жни ор ган град ске упра-
ве са чи нио Из ве штај о уче шћу за ин те ре со ва них ор га на и ор га ни за ци ја и 
јав но сти о јав ном уви ду у Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи-
вот ну сре ди ну, на осно ву ко га је Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди-
не до нео ре ше ње број 501.3–6/08–V–03 од 5. фе бру а ра 2008. го ди не, ко јим 
је да та са гла сност на Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну; да је Ко ми си ја за пла но ве за кљу чи ла да се План мо же упу ти ти у 
да љу про це ду ру; да је Скуп шти ни гра да Бе о гра да, са гла сно чла ну 54. став 
1. За ко на, упу ћен пред лог оспо ре ног Пла на, са ми шље њем Ко ми си је; да је 
Скуп шти на гра да Бе о гра да до не ла оспо ре ни План на сед ни ци одр жа ној 
3. сеп тем бра 2008.го ди не; да је тек сту ал ни део оспо ре ног Пла на, са гла сно 



I. ОДЛУКЕ, РЕШЕЊА И ЗАКЉУЧЦИ УСТАВНОГ СУДА... 455

од ред би чла на 54. став 2. За ко на, об ја вљен у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе-
о гра да“, број 31/08.

Устав ни суд је, код ова ко спро ве де ног по ступ ка из ра де и до но ше ња 
оспо ре ног Пла на, оце нио да је Скуп шти на гра да Бе о гра да по сту пи ла са-
гла сно за кон ским овла шће њи ма у по гле ду при пре ме за из ра ду Пла на, 
на чи на из ра де и по ступ ка до но ше ња Пла на. На и ме, по оце ни Су да, до-
но си лац Пла на по сту пио је на за ко нит на чин ка да је Од лу ком о из ра ди 
оспо ре ног Пла на од ре дио но си о ца из ра де Пла на и про пи сао на чин обез-
бе ђи ва ња сред ста ва за из ра ду Пла на, има ју ћи у ви ду да је та кав са др жај 
од лу ке о из ра ди ур ба ни стич ког пла на про пи сан од ред бом чла на 46. став 
2. За ко на, те има ју ћи у ви ду и овла шће ња оп шти не, од но сно гра да утвр ђе-
на од ред ба ма чла на 48. став 2. и чла на 50. За ко на.

У од но су на оспо ра ва ње за ко ни то сти Од лу ке о из ра ди Пла на из раз-
ло га што је из ра да пла на по ве ре на јав ном ур ба ни стич ком пред у зе ћу „Ур-
ба ни стич ки за вод Бе о гра да“ без спро во ђе ња по ступ ка јав не на бав ке, Суд 
је утвр дио да је За ко ном о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
39/02, 43/03, 55/04 и 101/05), ко ји је био на сна зи у вре ме спро во ђе ња из-
ра де Пла на, би ло про пи са но да се од ред бе овог за ко на не од но се на на-
бав ке од ор га ни за ци ја ко је се, у сми слу овог за ко на, сма тра ју на ру чи о цем 
и ко је су осно ва не за оба вља ње де лат но сти пру жа ња услу га ко је су пред-
мет јав не на бав ке. Ка ко се јав но пред у зе ће, са гла сно од ред ба ма чла на 3. 
тач ка 1) истог За ко на сма тра ло на ру чи о цем, то је Устав ни суд оце нио да је 
из на ве де них од ре да ба За ко на о јав ним на бав ка ма сле ди ло да се од ред бе 
овог за ко на у спро во ђе њу по ступ ка јав не на бав ке ни су при ме њи ва ле ка да 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве при ба вља услу ге од јав ног пред у зе ћа чи ји 
је осни вач, а ко је је осно ва но и за пру жа ње услу га ко је би би ле пред мет 
јав не на бав ке. Суд до дат но ука зу је да и ва же ћи За кон о јав ним на бав ка-
ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08), од ред бом чла на 7. став 1. тач ка 
1) у ве зи са чла ном 3. тач ка 2) За ко на са др жи ре ше ње ко је је са др жин ски 
исто вет но ре ше њу из ра ни је ва же ћег за ко на.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је на шао да не ма осно ва за по-
кре та ње по ступ ка по во дом под не тих ини ци ја ти ва за оце ну за ко ни то сти 
по ступ ка до но ше ња оспо ре ног Пла на и за ко ни то сти оспо ре не од лу ке о 
из ра ди Пла на, те, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном 
су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), ини ци ја ти ве ни је при хва тио.

Устав ни суд је оце нио да на во ди из ини ци ја ти ве ко ји се од но се на 
овла шће ње за до но ше ње Ре ше ња о при сту па њу стра те шкој про це ни ути-
ца ја на жи вот ну сре ди ну оспо ре ног Пла на, ни су од ути ца ја на по сту пак 
оце не за ко ни то сти оспо ре ног Пла на, јер Устав ни суд, у сми слу од ре да ба 
чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да од лу чу је о за ко ни то сти по је ди нач них 
прав них ака та. Сто га је Суд оце нио да ини ци ја ти ву ко јом се оспо ра ва за-
ко ни тост на ве де ног Ре ше ња тре ба од ба ци ти, са гла сно од ред би чла на 36. 
став 1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду.

Са гла сно из ло же ном, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 46. тач-
ка 5) За ко на о Устав ном су ду и чла на 82. став 1. и чла на 84. По слов ни ка 
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о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), ре шио 
као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-127/2007 од 25. ју на 2009. го ди не

Устав ни суд Ре ше њем од 2. ју ла 2009. го ди не та ко ђе ни је при хва тио 
ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти и не-
за ко ни то сти Ге не рал ног пла на Су бо ти ца–Па лић до 2020. го ди не („Слу жбе-
ни лист оп шти не Су бо ти ца“, бр. 16–17/06) и ње го ве са гла сно сти са Спо-
ра зу мом из ме ђу Вла де СФР Ју го сла ви је и Вла де НР Ма ђар ске о ре гу ли са њу 
по гра нич ног же ле знич ког са о бра ћа ја („Слу жбе ни лист СФРЈ“ – ме ђу на род-
ни уго во ри“, број 54/73), јер је у пред ме ту IУ-288/2006 оце нио да је Скуп-
шти на оп шти не у по ступ ку при пре ме и до но ше ња ур ба ни стич ког пла на 
по сту пи ла са гла сно за кон ским овла шће њи ма, а кон крет на ур ба ни стич ка 
ре ше ња Устав ни суд ни је над ле жан да це ни.

Скуп шти на оп шти не је би ла овла шће на да до не се од лу ку о при вре ме-
ним пра ви ли ма гра ђе ња са ва жно шћу у пе ри о ду од ре ђе ном За ко ном о пла-
ни ра њу и из град њи из 2003. го ди не, као и да том од лу ком, по ред оста лог, 
од ре ди и вр сту и ви си ну огра де из ме ђу су сед них гра ђе вин ских обје ка та.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ред бе чла на 1. Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о 
при вре ме ним пра ви ли ма гра ђе ња за Апа тин („Слу жбе ни лист оп шти не 
Апа тин“, број 11/05).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце-

ну устав но сти од ред бе чла на 1. Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о 
при вре ме ним пра ви ли ма гра ђе ња за Апа тин („Слу жбе ни лист оп шти не 
Апа тин“, број 11/05). Под но си лац ини ци ја ти ве ни је на вео од ред бе Уста ва 
у од но су на ко је тра жи оце ну устав но сти оспо ре ног ак та, али је ис та као да 
се при ме ном из ме ње не од ред бе оспо ре не Од лу ке на ру ша ва ње гов жи вот-
ни про стор и због то га тра жи од Устав ног су да да „су спен ду је на ве де ни 
члан до до но ше ња Ге не рал ног ур ба ни стич ког пла на Апа ти на“. У до пу ни 
ини ци ја ти ве од 2. но вем бра 2006. го ди не, ини ци ја тор на во ди да је оспо-
ре на од ред ба Од лу ке у су прот но сти са од ред ба ма чла на 29. Пра вил ни ка о 
оп штим усло ви ма о пар це ла ци ји и из град њи и са др жи ни, усло ви ма и по-
ступ ку из да ва ња ака та о ур ба ни стич ким усло ви ма за објек те за ко је одо-
бре ње за из град њу из да је оп штин ска, од но сно град ска упра ва („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 75/03).
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У од го во ру, до но си лац ак та ис ти че да је чла ном 168. став 2. За ко на о 
пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, број 47/03) про пи са но 
да је у над ле жно сти оп шти не да до не се при вре ме на пра ви ла гра ђе ња у ро-
ку од шест ме се ци од да на сту па ња на сна гу на ве де ног За ко на. У скла ду с 
овом за кон ском од ред бом, Скуп шти на оп шти не Апа тин је до не ла 12. но-
вем бра 2003. го ди не Од лу ку о при вре ме ним пра ви ли ма гра ђе ња за Апа-
тин („Слу жбе ни лист оп шти не Апа тин“, број 8/03). Скуп шти на оп шти не 
Апа тин је 30. сеп тем бра 2005. го ди не до не ла Од лу ку о из ме на ма и до пу-
на ма Од лу ке о при вре ме ним пра ви ли ма гра ђе ња за Апа тин („Слу жбе ни 
лист оп шти не Апа тин“, број 11/05), ко јом је из ме ни ла став 4. чла на 49. 
основ не Од лу ке. Из ме на се од но си ла на вр сте и ви си ну огра да, ко је се мо-
гу по ста вља ти из ме ђу су сед них гра ђе вин ских пар це ла. До но си лац ак та 
као раз лог за из ме ну оспо ре ног чла на Од лу ке на во ди по тре бу спре ча ва ња 
евен ту ал ног оме та ња ко ри шће ња по се да од стра не су се да, као и по што ва-
ње ур ба ни стич ке те жње да се до ули це на ла зе са мо тран спа рент не огра де, 
док се огра де из ме ђу су се да мо гу ози да ти до ви си не од 2м, а из у зет но мо гу 
да бу ду тран спа рент не, уко ли ко се су се ди са гла се око то га.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио да је Скуп шти на оп-
шти не Апа тин до не ла оспо ре ну Од лу ку на осно ву чла на 168. став 2. За-
ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 47/03), ко јим 
је про пи са но да ће, до до но ше ња ур ба ни стич ког пла на, оп шти на до не ти 
при вре ме на пра ви ла гра ђе ња, у ро ку од шест ме се ци од да на сту па ња на 
сна гу овог за ко на. Чла ном 170. став 1. истог За ко на про пи са но је да су оп-
шти на, град, од но сно град Бе о град ду жни да до не су про стор ни план, од-
но сно ур ба ни стич ки план у ро ку од 18 ме се ци од да на сту па ња на сна гу 
овог за ко на. За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пла ни ра њу и из-
град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, број 34/06) на ве де ни рок ва же ња при-
вре ме них пра ви ла гра ђе ња је про ду жен, та ко што је од ред бом чла на 52. 
став 1. про пи са но да ће се ова пра ви ла при ме њи ва ти до до но ше ња ур ба-
ни стич ког пла на на осно ву За ко на, а нај ду же до ис те ка ро ка од го ди ну 
да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на /да тум сту па ња на сна гу овог 
за ко на је 26. април 2006. го ди не/, док је ста вом 2. истог чла на про пи са но 
да по ис те ку на ве де ног ро ка при вре ме на пра ви ла гра ђе ња пре ста ју да ва-
же. На осно ву на ве де ног, Суд је утвр дио да је Од лу ка о при вре ме ним пра-
ви ли ма гра ђе ња за Апа тин („Слу жбе ни лист оп шти не Апа тин“, бр. 8/03 и 
11/05) пре ста ла да ва жи, по си ли за ко на, 26. апри ла 2007. го ди не.

Устав ни суд је та ко ђе утвр дио да је на ве де на ини ци ја ти ва под не та у 
вре ме ва же ња Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не и За ко на о по-
ступ ку пред Устав ним су дом и прав ном деј ству ње го вих од лу ка („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 32/91, 67/93 и 101/05). С об зи ром на то да је Устав 
од 1990. го ди не пре стао да ва жи 8. но вем бра 2006. го ди не, Устав ни суд је 
вр шио оце ну устав но сти оспо ре не Од лу ке у вре ме ње ног ва же ња у од но-
су на Устав Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не. Има ју ћи у ви ду да је и За-
кон о по ступ ку пред Устав ним су дом и прав ном деј ству ње го вих од лу ка 
пре стао да ва жи 6. де цем бра 2007. го ди не, чла ном 112. За ко на о Устав ном 
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су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07) утвр ђе но је да ће се по ступ-
ци за по че ти пред Устав ним су дом пре да на сту па ња на сна гу овог за ко на, 
окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

Оспо ре ном од ред бом чла на 1. Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке 
о при вре ме ним пра ви ли ма гра ђе ња за Апа тин („Слу жбе ни лист оп шти не 
Апа тин“, број 11/05) из вр ше на је из ме на ста ва 4. чла на 49. Од лу ке о при вре-
ме ним пра ви ли ма гра ђе ња за Апа тин („Слу жбе ни лист оп шти не Апа тин“, 
број 8/03). Из ме на се од но си ла на на чин огра ђи ва ња су сед них гра ђе вин-
ских пар це ла и то та ко што је оспо ре ном од ред бом од ре ђе но: да се су сед не 
гра ђе вин ске пар це ле мо гу огра ђи ва ти жи вом зе ле ном или тран спа рент ном 
огра дом од улич не ре гу ла ци о не до гра ђе вин ске ли ни је, те у на став ку, од 
гра ђе вин ске ли ни је до кра ја пар це ле зи да ном огра дом ви си не од 2,00 м, као 
и да се огра да по ста вља та ко да сту бо ви огра де бу ду на зе мљи шту вла сни ка 
огра де; да је из у зет но пред ви ђе но да се су сед не гра ђе вин ске пар це ле мо гу у 
це лој ду жи ни ме ђе огра ђи ва ти жи вом зе ле ном или тран спа рент ном огра-
дом ви си не до 2,00 м са мо уз са гла сност оба су се да. Пр во бит ним ре ше њем 
из чла на 49. став 4. Од лу ке би ло је пред ви ђе но: да се су сед не гра ђе вин ске 
пар це ле мо гу огра ђи ва ти жи вом зе ле ном огра дом до ви си не до 2,00 м, ко ја 
се по ста вља та ко да сту бо ви огра де бу ду на зе мљи шту вла сни ка огра де.

Уста вом је утвр ђе но: да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је ор га ни-
за ци ју и ко ри шће ње про сто ра (члан 97. тач ка 12.); да оп шти на са мо стал-
но, у скла ду са за ко ном, до но си свој бу џет и за вр шни ра чун, ур ба ни стич-
ки план и про грам раз во ја оп шти не, утвр ђу је сим бо ле оп шти не и њи хо ву 
упо тре бу (члан 190. став 2.); да скуп шти на оп шти не до но си оп ште ак те из 
сво је над ле жно сти, усва ја бу џет и за вр шни ра чун оп шти не, до но си план 
раз во ја и про стор ни план оп шти не, рас пи су је оп штин ски ре фе рен дум и 
вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном и ста ту том (члан 191. став 2.).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) 
про пи са но је да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду са Уста вом и за-
ко ном до но си ур ба ни стич ке пла но ве (члан 20. тач ка 2)) и да скуп шти на 
оп шти не, у скла ду са за ко ном, до но си ур ба ни стич ки план оп шти не и уре-
ђу је ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта (члан 32. тач ка 5)).

Од ред ба ма чла на 35. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 47/03 и 34/06) од ре ђе не су вр сте ур ба ни стич ких пла но ва, 
па је ста вом 2. овог чла на утвр ђе но да су оп шти ур ба ни стич ки пла но ви 
ге не рал ни план и план оп штег уре ђе ња, док је од ред ба ма чла на 36. За ко-
на утвр ђе на са др жи на ге не рал ног пла на. Од ред бом чла на 40. тач ка 2. За ко-
на про пи са но је да су пра ви ла гра ђе ња са став ни део ур ба ни стич ког пла на, 
док је од ред ба ма чла на 42. За ко на од ре ђе но да пра ви ла гра ђе ња са др же све 
усло ве ко ји се од но се на из град њу обје ка та и ко ји се од ре ђу ју по зо на ма или 
це ли на ма из пла на, пре ма спе ци фич но сти ма и по тре ба ма на се ља и да се 
њи ма, по ред оста лог, од ре ђу ју усло ви за шти те су сед них обје ка та, ко ји ма су 
об у хва ће на и пра ви ла огра ђи ва ња гра ђе вин ских пар це ла са улич не стра не 
и су сед них гра ђе вин ских пар це ла /вр ста и ви си на огра де/. Од ред бом чла на 
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54. став 1. За ко на про пи са но је да ур ба ни стич ки план до но си скуп шти на 
оп шти не, од но сно гра да, од но сно гра да Бе о гра да, уз при ба вље но ми шље ње 
Ко ми си је за пла но ве. У пре ла зним и за вр шним од ред ба ма на ве де ног за ко-
на пред ви ђе на је оба ве за оп шти на да до не су при вре ме на пра ви ла гра ђе ња 
у ро ку од шест ме се ци од да на сту па ња на сна гу овог за ко на, ко ја би ва жи ла 
до до но ше ња ур ба ни стич ког пла на (члан 168. став 2.), док је од ред бом чла-
на 170. став 1. про пи са но да су оп шти на, од но сно град, од но сно град Бе о-
град ду жни да до не су про стор ни план, од но сно ур ба ни стич ки план у ро ку 
од 18 ме се ци од да на сту па ња на сна гу овог за ко на. Од ред ба ма чла на 52. За-
ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 34/06) од ре ђе но је да ће се при вре ме на пра ви ла гра ђе ња 
при ме њи ва ти до до но ше ња ур ба ни стич ког пла на на осно ву За ко на, а нај ду-
же до ис те ка ро ка од го ди ну да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на, као 
и да по ис те ку тог ро ка при вре ме на пра ви ла гра ђе ња пре ста ју да ва же.

Од ред бом чла на 60. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 47/03 и 34/06) утвр ђе на је оба ве за ми ни стра над ле жног за 
по сло ве ур ба ни зма да бли же про пи ше оп ште усло ве о пар це ла ци ји и из-
град њи, као и са др жи ну, усло ве и по сту пак из да ва ња ак та о ур ба ни стич-
ким усло ви ма за објек те за ко је одо бре ње за из град њу из да је оп штин ска, 
од но сно град ска упра ва. На осно ву на ве де ног овла шће ња из За ко на, ми-
ни стар ур ба ни зма и гра ђе ви не је 21. ју ла 2003. го ди не до нео Пра вил ник о 
оп штим усло ви ма о пар це ла ци ји и из град њи и са др жи ни, усло ви ма и по-
ступ ку из да ва ња ак та о ур ба ни стич ким усло ви ма за објек те за ко је одо-
бре ње за из град њу из да је оп штин ска, од но сно град ска упра ва. Овим пра-
вил ни ком се утвр ђу ју оп шти усло ви пар це ла ци је и из град ње за на се ља док 
се не до не се ур ба ни стич ки план и зе мљи ште ван на се ља док се не до не се 
про стор ни план или ур ба ни стич ки план са еле мен ти ма на осно ву ко јих 
се мо же из да ти акт о ур ба ни стич ким усло ви ма, од но сно из вод из пла на, а 
ра ди до би ја ња одо бре ња за из град њу, као и са др жи на, усло ви и по сту пак 
из да ва ња ак та о ур ба ни стич ким усло ви ма за објек те за ко је одо бре ње за 
из град њу из да је оп штин ска, од но сно град ска упра ва (члан 1.). Од ред ба ма 
члан 29. на ве де ног Пра вил ни ка, на ко је се под но си лац ини ци ја ти ве по зи-
ва у свом зах те ву, утвр ђе не су вр сте и ви си на огра да за огра ђи ва ње гра ђе-
вин ских пар це ла са улич не стра не и су сед них гра ђе вин ских пар це ла.

На осно ву из не тог, Устав ни суд је утвр дио да је Скуп шти на оп шти-
не Апа тин оспо ре ну Од лу ку о при вре ме ним пра ви ли ма гра ђе ња до не ла 
по на ло гу за ко но дав ца и на осно ву овла шће ња из чла на 168. став 2. За ко на 
о пла ни ра њу и из град њи, са ци љем да до до но ше ња но вог ге не рал ног пла-
на за оп шти ну Апа тин са гла сно на ве де ном За ко ну, уре ди све усло ве ко ји се 
од но се на из град њу обје ка та од ре ђе них по зо на ма и це ли на ма из по сто је ћег 
ге не рал ног ур ба ни стич ког пла на оп шти не, а пре ма спе ци фич но сти ма и по-
тре ба ма на се ља. Је дан од еле ме на та ових пра ви ла гра ђе ња би ли су и усло-
ви за шти те су сед них обје ка та, ко ји су об у хва та ли, из ме ђу оста лог, и пра-
ви ла огра ђи ва ња гра ђе вин ских пар це ла са улич не стра не и пре ма су сед ним 
гра ђе вин ским пар це ла ма /вр ста и ви си на огра де/, а уре ђе ни су од ред ба ма 
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чла на 49. оспо ре не Од лу ке. Има ју ћи у ви ду да је, са гла сно За ко ну, до но ше-
ње при вре ме них пра ви ла гра ђе ња у ауто ном ној над ле жно сти скуп шти на 
оп шти на и да су За ко ном са мо так са тив но на бро ја ни са др жин ски еле мен-
ти ових пра ви ла без њи хо вог бли жег уре ђи ва ња, то зна чи да је скуп шти на 
оп шти не Апа тин мо гла са мо стал но да про пи ше сва пра ви ла гра ђе ња на на-
чин за ко ји оце ни да је нај це лис ход ни ји, по шту ју ћи спе ци фич но сти и по-
тре бе на се ља пре ма по сто је ћем ге не рал ном ур ба ни стич ком пла ну. Има ју ћи 
у ви ду на ве де но, као и чи ње ни цу да се јед но од ових пра ви ла од но си ло и на 
утвр ђи ва ње вр сте и ви си не огра да из ме ђу су сед них гра ђе вин ских пар це ла, 
Скуп шти на оп шти не Апа тин је би ла овла шће на да уре ди и ово пи та ње са-
мо стал но, с об зи ром на то да је оно део при вре ме них пра ви ла гра ђе ња.

Из са мог на зи ва ових пра ви ла ви ди се да су она би ла при вре ме ног ка-
рак те ра, и да су, ка ко је то Устав ни суд утвр дио, пре ста ла да ва же, по си ли 
за ко на, 26. апри ла 2007. го ди не. То зна чи да је и Од лу ка о при вре ме ним 
пра ви ли ма гра ђе ња за Апа тин („Слу жбе ни лист оп шти не Апа тин“, бр. 
8/03 и 11/05) пре ста ла да ва жи 26. апри ла 2007. го ди не. Ме ђу тим, по оце-
ни Су да, у пе ри о ду док је би ла на сна зи оспо ре на од лу ка је би ла са гла сна 
са Уста вом и За ко ном, тј. скуп шти на оп шти не Апа тин је би ла овла шће на 
да до не се на ве де ну од лу ку о при вре ме ним пра ви ли ма гра ђе ња и да аутон-
мо но од ре ди та пра ви ла за вре мен ски пе ри од за ко ји је то За ко ном би ло 
про пи сао. Од ре ђи ва ње вр сте и ви си не огра де из ме ђу су сед них гра ђе вин-
ских обје ка та, са гла сно оспо ре ним од ред ба ма Од лу ке, пред ста вља пи та-
ње це лис ход но сти и оправ да но сти ових ре ше ња, што ни је у над ле жно сти 
Устав ног су да утвр ђе ној од ред ба ма чла на 167. Уста ва.

У по гле ду на во да ини ци ја то ра да су оспо ре не од ред бе Од лу ке у су-
прот но сти са од ред ба ма чла на 29. Пра вил ни ка о оп штим усло ви ма о пар-
це ла ци ји и из град њи и са др жи ни, усло ви ма и по ступ ку из да ва ња ака та о 
ур ба ни стич ким усло ви ма за објек те за ко је одо бре ње за из град њу из да је 
оп штин ска, од но сно град ска упра ва, Устав ни суд је утвр дио да се на ве де-
ни пра вил ник не од но си на на се ља ко ја су об у хва ће на већ до не тим ур ба-
ни стич ким пла но ви ма, што зна чи да ре ше ња утвр ђе на од ред ба ма чла на 
29. тог пра вил ни ка ни су од зна ча ја за прав ну си ту а ци ју ре гу ли са ну оспо-
ре ним од ред ба ма Од лу ке.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач ка 5) и чла на 53. став 3. 
За ко на о Устав ном су ду, Устав ни суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-89/2006 од 2. ју ла 2009. го ди не



5.4. Стам бе на област

Скуп шти на оп шти не је овла шће на да уре ди уве ћа не тро шко ве одр-
жа ва ња стам бе не згра де ко је пла ћа ју вла сни ци по слов них про сто ри ја, 
од но сно вла сни ци ста но ва у ко ји ма се оба вља по слов на де лат ност, као и 
да утвр ди кри те ри ју ме и на чин на ко ји се вр ши пла ћа ње тих тро шко ва, 
у скла ду са за ко ном.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не за ко ни то сти од ре да ба чла на 5. ст 1. и 3. Од лу ке о утвр ђи ва њу кри те ри-
ју ма и на чи ну пла ћа ња тро шко ва за одр жа ва ње стам бе них згра да у ко ји-
ма се на ла зе по слов не про сто ри је и ста но ви у ко ји ма се оба вља по слов на 
де лат ност („Слу жбе ни гла сник оп шти не По жа ре вац“, број 1/97).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну за ко ни то сти Од лу ке на-

ве де не у из ре ци, у де лу ко ји се од но си на од ред бе чла на 5. ст. 1. и 3. У ини-
ци ја ти ви се на во ди да су оспо ре ним од ред ба ма Од лу ке оба ве за ни вла сни ци 
по слов них про сто ри ја да пла ћа ју тро шко ве одр жа ва ња згра де у ко јој се про-
сто ри је на ла зе, ко ји су уве ћа ни за че ти ри пу та у од но су на тро шко ве одр жа-
ва ња ко је пла ћа ју ко ри сни ци ста но ва, као и то да се тро шко ви одр жа ва ња 
по слов них про сто ри ја ума њу ју за од ре ђе ни про це нат уко ли ко се ове про сто-
ри је на ла зе у при зе мљу и има ју за се бан улаз у ло кал. Та квим про пи си ва њем, 
по ми шље њу ини ци ја то ра, омо гу ће но је Јав ном пред у зе ћу „Ин фо стан“ из 
По жа рев ца са ко јим Скуп шти на ста на ра згра де има за кљу чен уго вор о одр-
жа ва њу за јед нич ких про сто ри ја у згра ди, да вла сни ци ма по слов ног про сто-
ра на пла ћу је пре ви со ке ме сеч не из но се, иако не оба вља ни ка кву де лат ност 
за до бро бит вла сни ка ло ка ла. На по ми ње се да је „го то во иден тич на“ Од лу ка 
Скуп шти не оп шти не По жа ре вац ста вље на ван сна ге Од лу ком Устав ног су да 
об ја вље ном у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, број 3/01.

У од го во ру до но си о ца ак та на во ди се да је основ за до но ше ње оспо-
ре не Од лу ке За кон о одр жа ва њу стам бе них згра да ко јим је пред ви ђе но 
овла шће ње оп шти не да утвр ђу је кри те ри ју ме и на чин на ко ји ће вла сни ци 
по слов них про сто ри ја пла ћа ти тро шко ве за одр жа ва ње стам бе не згра де, 
као и то да нај ви ши из нос тро шко ва за вла сни ке по слов них про сто ри ја не 
мо же би ти ви ши од че тво ро стру ког из но са тро шко ва утвр ђе них у скла ду 
са за ко ном. Сто га до но си лац ак та сма тра да је Скуп шти на оп шти не има ла 
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овла шће ње да до не се оспо ре ну Од лу ку ко јом је, из ме ђу оста лог, уре ди ла и 
пи та ње пла ћа ња тро шко ва одр жа ва ња за вла сни ке по слов них про сто ри ја 
на на чин ка ко је учи ње но оспо ре ним од ред ба ма чла на 5. ст. 1. и 3. Од лу ке.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је од ред бом ста ва 
1. чла на 5. оспо ре не Од лу ке про пи са но да вла сни ци по слов них про сто-
ри ја пла ћа ју тро шко ве одр жа ва ња по 1 м2 ко ри сне по вр ши не про сто ри је 
уве ћа не за 4 пу та, а да је од ред бом ста ва 3. истог чла на про пи са но да ће се 
тро шко ви одр жа ва ња утвр ђе ни на осно ву ста ва 1. ума њи ти за 10% ако се 
на ла зи у при зе мљу, а за још 5% ако има за се бан улаз.

У по ступ ку оце не за ко ни то сти оспо ре них од ре да ба Од лу ке, Суд је утвр-
дио да је основ за до но ше ње оспо ре не Од лу ке За кон о одр жа ва њу стам бе-
них згра да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 44/95, 46/98, 1/01 и 101/05). Од ред-
бом чла на 24. За ко на про пи са но је да: тро шко ве одр жа ва ња стам бе не згра де 
сно се вла сни ци ста но ва, од но сно дру гих по себ них де ло ва згра де сра змер но 
уче шћу по вр ши не сво јих ста но ва, од но сно дру гих по себ них де ло ва згра де 
у по вр ши ни свих ста но ва и дру гих по себ них де ло ва у згра ди, пре ма ствар-
но учи ње ним тро шко ви ма (став 1.); да на име тро шко ва одр жа ва ња за ра до-
ве те ку ћег одр жа ва ња, вла сни ци ста но ва, од но сно дру гих по себ них де ло ва 
згра де пла ћа ју ме сеч но за те ку ћи ме сец из нос у ви си ни и у ро ко ви ма ко је 
од ре ди скуп шти на згра де, на ра чун згра де (став 2.); да вла сни ци по слов них 
про сто ри ја, од но сно вла сни ци ста но ва у ко ји ма се оба вља по слов на де лат-
ност, пла ћа ју уве ћа не тро шко ве за одр жа ва ње стам бе не згра де, у за ви сно сти 
од вр сте и ути ца ја де лат но сти ко јом се ба ве на уве ћа ње тро шко ва за одр жа-
ва ње (став 3.); да оп шти на утвр ђу је кри те ри ју ме и на чин на ко ји ће вла сни-
ци по слов них про сто ри ја, од но сно вла сни ци ста но ва у ко ји ма се оба вља по-
слов на де лат ност пла ћа ти тро шко ве за одр жа ва ње стам бе не згра де (став 4.); 
да нај ви ши из нос тро шко ва из ста ва 3. овог чла на за вла сни ке по слов них 
про сто ри ја не мо же би ти ви ши од че тво ро стру ког из но са тро шко ва утвр ђе-
них у скла ду са овим за ко ном, а за вла сни ке ста но ва у ко ји ма се оба вља по-
слов на де лат ност, од дво стру ког из но са тих тро шко ва (став 5.).

Пре ма на ве де ним од ред ба ма чла на 24. ст. 3. до 5. За ко на, скуп шти на 
оп шти не је овла шће на да уре ди пи та ње пла ћа ња тро шко ва одр жа ва ња за 
вла сни ке по слов них про сто ри ја, од но сно вла сни ке ста но ва у ко ји ма се оба-
вља по слов на де лат ност, што је у кон крет ном слу ча ју и учи ње но. Сто га Суд, 
са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 109/07), ни је при хва тио ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка 
за оце ну за ко ни то сти оспо ре них од ре да ба чла на 5. ст. 1. и 3. Од лу ке, оце-
нив ши да су про пи са не у гра ни ца ма овла шће ња утвр ђе них за ко ном.

На во ди из ини ци ја ти ве да је Устав ни суд утвр дио не за ко ни тост „го-
то во иден тич не“ Од лу ке Скуп шти не оп шти не По жа ре вац, ни су од ути ца-
ја у овој прав ној ства ри, бу ду ћи да се не ра ди о истом прав ном пи та њу.

Са гла сно из ло же ном, Суд је на осно ву од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на о 
Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), од лу чио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-428/2005 од 23. апри ла 2009. го ди не
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Град ска оп шти на је би ла овла шће на да уре ди усло ве и по сту пак до де-
ле у за куп ста но ва из гра ђе них бу џет ским сред стви ма по осно ву до на ци ја, 
ра ди при вре ме ног ре ша ва ња стам бе них по тре ба из бе глих и ра се ље них 
ли ца ко ја су со ци јал но угро же на и ко ја су ко ри сни ци сме шта ја у ко лек-
тив ним цен три ма за сме штај из бе гли ца на под руч ју те град ске оп шти не.

Пред лог ли сте ре да пр вен ства за ре ша ва ње стам бе них по тре ба ни је 
акт за чи ју оце ну је над ле жан Устав ни суд.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти и не за ко ни то сти од ре да ба чл. 8, 12. и 13. Пра вил ни ка о 
кри те ри ју ми ма за до де лу ста но ва у за куп на те ри то ри ји оп шти не Мла де-
но вац из бе глим и ин тер но ра се ље ним ли ци ма („Слу жбе ни лист гра да Бе-
о гра да“, број 4/05)

2. Од ба цу ју се ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти и за ко ни то сти Пред-
ло га ли сте ре да пр вен ства Ко ми си је за до де лу ста но ва у за куп на од ре ђе-
но вре ме из бе глим и ин тер но ра се ље ним ли ци ма оп шти не Мла де но вац, 
број 04–360–11/2005 од 15. апри ла 2005. го ди не.

3. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та и рад-
њи пред у зе тих на осно ву Пра вил ни ка из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не те су ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти и за ко-

ни то сти од ре да ба чл. 8, 12. и 13. Пра вил ни ка о кри те ри ју ми ма за до де лу 
ста но ва у за куп на те ри то ри ји оп шти не Мла де но вац из бе глим и ин тер но 
ра се ље ним ли ци ма и Пред ло га ли сте ре да пр вен ства Ко ми си је за до де лу 
ста но ва у за куп на од ре ђе но вре ме из бе глим и ин тер но ра се ље ним ли ци-
ма оп шти не Мла де но вац, број 04–360–11/2005 од 15. апри ла 2005. го ди не. 
По ми шље њу под но си ла ца ини ци ја ти ве, ме ри ла и кри те ри ју ми за утвр-
ђи ва ње ре да пр вен ства из чла на 8. Пра вил ни ка ни су до вољ но објек ти ви-
зи ра ни, чи ме се по вре ђу је устав ни прин цип јед на ко сти. Од ред бе чл. 12. 
и 13. Пра вил ни ка, ко ји ма је пред ви ђе но да стам бе на ко ми си ја са чи ња ва 
пред лог Ли сте ре да пр вен ства, да о при го во ру на ли сту од лу чу је Оп штин-
ско ве ће и да, на осно ву ко нач не од лу ке Оп штин ског ве ћа, пред сед ник 
Оп шти не до но си по је ди нач на ре ше ња о до де ли ста но ва у за куп су, по ми-
шље њу под но си ла ца ини ци ја ти ве, су прот не од ред ба ма чла на 22. и 124. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је и чла на 50. став 3. За ко на о ста но ва њу. Пред ло-
же но је Устав ном су ду да до до но ше ња ко нач не од лу ке об у ста ви из вр ше-
ње по је ди нач них ре ше ња до не тих на осно ву оспо ре ног Пра вил ни ка.

У од го во ру до но си о ца ак та на во ди се, по ред оста лог, да се на те ри то-
ри ји оп шти не Мла де но вац на ла зи ве ли ки број из бе глих и ин тер но ра се-
ље них ли ца ко ја се го ди на ма су о ча ва ју са про бле мом сме шта ја, при че му 
је је дан број при вре ме но сме штен у ко лек тив ним цен три ма у ко ји ма су 
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усло ви крај ње не за до во ља ва ју ћи, а је дан са мо не зна тан број ових ли ца је 
ус пео да ре ши стам бе но пи та ње. С тим у ве зи, ху ма ни тар на ор га ни за ци-
ја AC DI/VO CA из Кра гу јев ца, упо зна та са овим про бле мом, по ну ди ла је 
фи нан сиј ску по моћ усло вља ва ју ћи да се по ну ђе на сред ства упо тре бе ис-
кљу чи во за при вре ме но ре ша ва ње стам бе них по тре ба ових ли ца. Да ље се 
на во ди да су уго во ром из ме ђу ове ху ма ни тар не ор га ни за ци је, из во ђа ча 
ра до ва из Сме де рев ске Па лан ке и Скуп шти не оп шти не Мла де но вац као 
за ин те ре со ва не стра не, ство ре ни усло ви за ко нач ну ре а ли за ци ју про јек-
та ко јим би се бар при вре ме но ре ши ле стам бе не по тре бе од ре ђе ног бро ја 
из бе глих и ин тер но ра се ље них ли ца са те ри то ри је оп шти не Мла де но вац. 
Ка ко За кон о из бе гли ца ма, као ни дру ги про пи си не ре гу ли шу стам бе ну 
про бле ма ти ку ових ли ца, Скуп шти на оп шти не је, у не до стат ку кон крет-
них про пи са, до не ла оспо ре ни Пра вил ник као прав ни оквир ко јим утвр-
ђу је кри те ри ју ме и по сту пак за до де лу ста но ва у за куп на од ре ђе но вре ме. 
Има ју ћи у ви ду да оспо ре ни акт ре гу ли ше да се про тив Ли сте ре да пр вен-
ства до не те у пр вом сте пе ну мо же под не ти при го вор Оп штин ском ве ћу, 
ко ји од лу чу је у дру гом сте пе ну, до но си лац ак та ука зу је да је на овај на чин 
у све му обез бе ђе на дво сте пе на за шти та ли ца ко ја кон ку ри шу за стан. У 
од го во ру се та ко ђе ис ти че да је Скуп шти на оп шти не при ли ком до но ше ња 
Пра вил ни ка во ди ла ра чу на о устав ним прин ци пи ма рав но прав но сти.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио да је оспо ре ни Пра-
вил ник о кри те ри ју ми ма за до де лу ста но ва у за куп на те ри то ри ји оп шти-
не Мла де но вац из бе глим и ин тер но ра се ље ним ли ци ма до не ла Скуп шти на 
оп шти не Мла де но вац на сед ни ци одр жа ној 22. фе бру а ра 2005. го ди не, а на 
осно ву За ко на о из бе гли ца ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 18/92 и 45/02), 
чл. 11. и 20. Од лу ке о ор га ни за ци ји ор га на оп шти не Мла де но вац („Слу-
жбе ни лист гра да Бе о гра да“, број 16/04) и чла на 79. По слов ни ка Скуп шти-
не оп шти не Мла де но вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, број 35/04). 
Овим пра вил ни ком про пи са ни су кри те ри ју ми за до де лу у за куп на од ре-
ђе но вре ме на мен ских ста но ва из бе глим и ин тер но ра се ље ним ли ци ма.

Пре ма од ред ба ма оспо ре ног чла на 8. Пра вил ни ка, ме ри ла и кри те ри-
ју ми на осно ву ко јих Ко ми си ја за из бор ли ца ко ји ма се до де љу ју ста но ви 
у за куп на од ре ђе но вре ме бо ду је под не те зах те ве су: број чла но ва по ро-
дич ног до ма ћин ства; по ро дич но до ма ћин ство ли ца на стра да лог или не-
ста лог у су ко би ма на про сто ри ма бив ше СФРЈ; по ро дич но до ма ћин ство 
са тро је или ви ше ма ло лет не де це; по ро дич но до ма ћин ство са мо хра ног 
ро ди те ља са ма ло лет ном де цом; стам бе на си ту а ци ја; ма те ри јал ни по ло жај 
по ро дич ног до ма ћин ства; ин ва лид ност или те ле сно оште ће ње под но си о-
ца зах те ва или чла но ва ње го вог по ро дич ног до ма ћин ства.

Оспо ре ним од ред ба ма чл. 12. и 13. Пра вил ни ка про пи са но је да на 
пред лог Ли сте ре да пр вен ства ко ју са чи ња ва Ко ми си ја по раз ма тра њу 
при спе лих зах те ва, под но си лац зах те ва мо же уло жи ти при го вор Оп-
штин ском ве ћу, у ро ку од 15 да на од да на при је ма оба ве ште ња о пред ло-
гу Ли сте ре да пр вен ства, а од лу ка Оп штин ског ве ћа у дру гом сте пе ну је, 
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по при го во ри ма, ко нач на. На осно ву од лу ке Оп штин ског ве ћа, пред сед ник 
Оп шти не до но си по је ди нач на ре ше ња ко ји ма се ста но ви до де љу ју у за куп.

Пре ма чла ну 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07) по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре да на сту па ња 
на сна гу овог за ко на, окон ча ће се по од ред ба ма овог за ко на.

Ка ко су ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти и за ко ни то сти оспо ре ног 
Пра вил ни ка под не те у вре ме ва же ња Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. 
го ди не, ко ји је пре стао да ва жи про гла ше њем Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 8. 
но вем бра 2006. го ди не, Устав ни суд је оце ну оспо ре них од ре да ба Пра вил-
ни ка из вр шио у од но су на ва же ћи Устав и за ко не ко ји су на сна зи, а са гла-
сно од ред ба ма чла на 167. став 1. тач. 1. и 3. Уста ва.

Уста вом је утвр ђе но: да су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки, да сва-
ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту без дис кри ми на ци је, као и да је 
за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја не по сред на или по сред на, по би ло ком 
осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру-
штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог убе ђе ња, 
имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин-
ва ли ди те та (члан 21. ст. 1. до 3.); да сва ко има пра во на жал бу или дру го 
прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о ње го вом пра ву, оба-
ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су (члан 36. став 2.); да се по ло жај 
гра да Бе о гра да, глав ног гра да Ре пу бли ке Ср би је, уре ђу је за ко ном о глав-
ном гра ду и Ста ту том гра да Бе о гра да, да град Бе о град има над ле жно сти 
ко је су Уста вом и за ко ном по ве ре не оп шти ни и гра ду, а да му се за ко ном 
о глав ном гра ду мо гу по ве ри ти и дру ге над ле жно сти (члан 189. став 5.); да 
се оп шти на пре ко сво јих ор га на у скла ду са за ко ном ста ра о за до во ља ва њу 
по тре ба гра ђа на у обла сти со ци јал не за шти те (члан 190. став 1. тач ка 4).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) 
про пи са но је: да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду са Уста вом и за ко-
ном, по ма же раз вој раз ли чи тих об ли ка са мо по мо ћи и со ли дар но сти са ли ци-
ма са по себ ним по тре ба ма, као и са ли ци ма ко ја су су штин ски у не јед на ком 
по ло жа ју са оста лим гра ђа ни ма и под сти че ак тив но сти и пру жа по моћ ор га-
ни за ци ја ма ин ва ли да и дру гим со ци јал но-ху ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма на 
сво јој те ри то ри ји (члан 20. тач ка 29); да се од ред бе овог за ко на ко је се од но се 
на оп шти ну при ме њу ју и на град, ако овим за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но 
(члан 23. став 4.); да се Ста ту том гра да мо же пред ви де ти да се на те ри то ри ји 
гра да обра зу ју две или ви ше град ских оп шти на, те да се ста ту том гра да уре-
ђу ју по сло ви из над ле жно сти гра да ко је вр ше град ске оп шти не (члан 25.); да 
се по ло жај гра да Бе о гра да уре ђу је по себ ним за ко ном (члан 26.).

За ко ном о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 62/06) про пи са но је: да се сред ства бу џе та је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
обез бе ђу ју из из вор них и усту пље них при хо да, тран сфе ра, при ма ња по осно-
ву за ду жи ва ња и дру гих при хо да и при ма ња утвр ђе них за ко ном (члан 5.); да 
је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве при па да ју из вор ни при хо ди оства ре ни на ње ној 
те ри то ри ји, и то при хо ди по осно ву до на ци ја је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве 
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(члан 6. тач ка 14.); да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо же да при ми до на ци ју 
од фи зич ког или прав ног ли ца на осно ву уго во ра (члан 33. став 1.).

За ко ном о глав ном гра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) про-
пи са но је: да се Ста ту том гра да Бе о гра да, у скла ду са за ко ном, уре ђу ју ње-
го ве над ле жно сти, те ри то ри јал на ор га ни за ци ја, ор га ни за ци ја и рад ор га-
на, ње го ва обе леж ја, об ли ци не по сред ног од лу чи ва ња гра ђа на, као и дру га 
пи та ња од ва жно сти за оства ри ва ње пра ва и ду жно сти гра да Бе о гра да 
(члан 2. став 2.); да се ра ди ефи ка сни јег и еко но мич ни јег оба вља ња од ре-
ђе них над ле жно сти гра да Бе о гра да, у окви ру за ко ном утвр ђе не те ри то ри-
је гра да Бе о гра да Ста ту том гра да обра зу ју град ске оп шти не (члан 6. став 
2.) и од ре ђу ју по сло ви из над ле жно сти гра да Бе о гра да ко је вр ше град ске 
оп шти не (члан 6. став 4.).

Ста ту том гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, број 39/08) 
од ре ђу ју се град ске оп шти не у гра ду, њи хо ва под руч ја, на чин обра зо ва ња, 
уки да ња и про ме не под руч ја град ских оп шти на, по сло ви из над ле жно сти 
гра да ко је вр ше град ске оп шти не, ор га ни и на чин из бо ра ор га на град ске 
оп шти не, као и ме ђу соб ни од нос ор га на гра да и огра на град ске оп шти не 
(члан 1. став 2.). Пре ма од ред би чла на 19. став 1. Ста ту та, град ска оп шти на 
у гра ду је по ред оста лих, и Мла де но вац. Са гла сно од ред ба ма чла на 74. Ста-
ту та, град ска оп шти на, на свом под руч ју, вр ши по сло ве из над ле жно сти 
гра да од ре ђе не овим ста ту том (став 1.), а град ска оп шти на има свој ста тут 
као нај ви ши прав ни акт град ске оп шти не ко јим се, у скла ду са овим ста ту-
том, уре ђу ју на ро чи то: пра ва и ду жно сти град ске оп шти не и на чин, усло-
ви и об ли ци њи хо вог оства ри ва ња, сим бо ли и пра зник град ске оп шти не, 
број од бор ни ка Скуп шти не град ске оп шти не, ор га ни за ци ја и рад ор га на и 
слу жби, на чин упра вља ња гра ђа на по сло ви ма из над ле жно сти град ске оп-
шти не, осни ва ње и рад ме сне за јед ни це и дру гих об ли ка ме сне са мо у пра ве 
и дру га пи та ња од зна ча ја за град ску оп шти ну (ст. 4. и 5.). Пре ма од ред би 
чла на 77. став 1. тач ка 25. Ста ту та, град ска оп шти на, у скла ду са за ко ном 
и овим ста ту том, пре ко сво јих ор га на, по ма же раз вој раз ли чи тих об ли ка 
са мо по мо ћи и со ли дар но сти са ли ци ма са по себ ним по тре ба ма, као и са 
ли ци ма ко је су су штин ски у не јед на ком по ло жа ју са оста лим гра ђа ни ма и 
под сти че ак тив но сти и пру жа по моћ ор га ни за ци ја ма ин ва ли да и дру гим 
со ци јал но-ху ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма на свом под руч ју.

Од ред бом чла на 13. став 1. тач ка 25) Ста ту та град ске оп шти не Мла-
де но вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, број 42/08) пред ви ђе но је да 
оп шти на у вр ше њу сво је над ле жно сти, пре ко сво јих ор га на, у скла ду са 
за ко ном и Ста ту том гра да по ма же раз вој раз ли чи тих об ли ка са мо по мо-
ћи и со ли дар но сти са ли ци ма са по себ ним по тре ба ма, као и са ли ци ма 
ко ја су су штин ски у не јед на ком по ло жа ју са оста лим гра ђа ни ма и под сти-
че ак тив но сти и пру жа по моћ ор га ни за ци ја ма ин ва ли да и дру гим со ци-
јал но-ху ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма на свом под руч ју. Пре ма од ред би 
чла на 56. став 1. Ста ту та, по сло ви оп шти не фи нан си ра ју се из из вор них 
и усту пље них при хо да, тран сфе ра, при ма ња по осно ву за ду жи ва ња и дру-
гих при хо да и при ма ња утвр ђе них за ко ном. При хо ди из ста ва 1. овог чла-
на Ста ту та су оп шти при ход бу џе та оп шти не, осим оних чи је је на мен ски 
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ка рак тер утвр ђен за ко ном (став 2.), а сред ства бу џе та оп шти не ко ри сте се 
у скла ду са за ко ном и од лу ком бу џе та оп шти не (став 3.).

Пре ма од ред ба ма чл. 1. и 2. За ко на о до на ци ја ма и ху ма ни тар ној по-
мо ћи („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 53/01, 61/01 и 36/02 и „Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 101/05), је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо гу при ма ти до на ци је 
и ху ма ни тар ну по моћ у ро би, услу га ма, нов цу, хар ти ја ма од вред но сти, 
имо вин ским и дру гим пра ви ма.

Од ред бом чла на 9. став 4. За ко на о со ци јал ној за шти ти и обез бе ђи ва-
њу со ци јал не си гур но сти гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 36/91, 79/91, 
33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 и 115/05) про пи са на 
је мо гућ ност за оп шти ну и град да сво јом од лу ком, у скла ду са ма те ри јал ним 
мо гућ но сти ма, утвр ди и дру га пра ва у обла сти со ци јал не за шти те ко ја ни су 
про пи са на овим за ко ном, ве ћи обим пра ва од оби ма пра ва утвр ђе них за ко-
ном и по вољ ни је усло ве за њи хо во оства ри ва ње, као и дру ге об ли ке со ци јал-
не за шти те, ако су прет ход но, у свом бу џе ту, за то обез бе ди ли сред ства.

Од ред ба ма чла на 3. За ко на о из бе гли ца ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 18/92 и 45/02) про пи са но је да збри ња ва ње из бе гли ца, по ред оста лих, 
обез бе ђу ју и од го ва ра ју ћи ор га ни и дру ги ор га ни за ци о ни об ли ци у оп-
шти ни и гра ду Бе о гра ду, а не по сред ну по моћ из бе гли ца ма мо гу пру жа ти 
ор га ни за ци је Цр ве ног кр ста, дру ге ху ма ни тар не, вер ске и дру ге ор га ни-
за ци је и гра ђа ни у скла ду са сво јим ци ље ви ма, од но сно ин те ре си ма, а да 
се сред ства за збри ња ва ње из бе гли ца обез бе ђу ју из: 1) бу џе та Ре пу бли ке; 
2) при ло га, по кло на и дру гих об ли ка до бро вољ не по мо ћи; 3) дру гих сред-
ста ва утвр ђе них за ко ном (члан 9. став 1.).

Од ред ба ма чл. 3. и 9. Уред бе о збри ња ва њу из бе гли ца („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 и 36/04) про пи са но 
је да у оба вља њу по сло ва збри ња ва ња из бе гли ца, по себ на те ла у оп шти ни 
и гра ду, као су бјек ти пру жа ња ове по мо ћи, не по сред но или у са рад њи са 
ху ма ни тар ним и дру гим ор га ни за ци ја ма, вр ше при хват и упу ћи ва ње из-
бе гли ца на при вре ме ни сме штај у од ре ђе не објек те и уста но ве и ста ра ју се 
о из на ла же њу дру гих сло бод них ка па ци те та за њи хов сме штај.

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да је оп шти на Мла де но-
вац, као град ска оп шти на, би ла овла шће на да уре ди усло ве и по сту пак до-
де ле у за куп ста но ва из гра ђе них на осно ву до на ци ја као сред ста ва бу џе та 
оп шти не ра ди при вре ме ног ре ша ва ња стам бе них по тре ба из бе глих и ра-
се ље них ли ца ко ја су со ци јал но угро же на и ко ја су ко ри сни ци сме шта ја у 
ко лек тив ним цен три ма за сме штај из бе гли ца са те ри то ри је оп шти не, на 
на чин ка ко је то ре гу ли са но оспо ре ним Пра вил ни ком.

Oспореном од ред бом чла на 8. Пра вил ни ка, ко јом су утвр ђе на ме ри ла 
и кри те ри ју ми за до де лу ста но ва у за куп, по оце ни Устав ног су да, не по-
вре ђу ју се устав на на че ла јед на ко сти гра ђа на из чла на 21. Уста ва, бу ду ћи 
да се оспо ре на од ред ба под јед на ко од но си на сва ли ца об у хва ће на оспо-
ре ним ак том ко ја се на ла зе у иден тич ним прав ним си ту а ци ја ма пред ви-
ђе ним Пра вил ни ком. На во ди под но си о ца ини ци ја ти ве ко ји се од но се на 
пи та ња оце не оправ да но сти, це лис ход но сти и пра вил но сти пред ви ђе них 
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кри те ри ју ма и про це не њи хо вог вред но ва ња, од но сно сте пе на ути ца ја на 
ре до след у ре ша ва њу стам бе них пи та ња ових ли ца, ни су у над ле жно сти 
Устав ног су да утвр ђе ној чла ном 167. Уста ва.

У по гле ду оспо ра ва ња од ред бе чла на 12. Пра вил ни ка, Устав ни суд је 
оце нио да оспо ре на од ред ба ни је не са гла сна са Уста вом за јем че ним пра-
вом на жал бу или дру го прав но сред ство из чла на 36. став 2. Уста ва. На-
и ме, оспо ре ном од ред бом Пра вил ни ка пред ви ђе но је да се у то ку сва ког 
по ступ ка утвр ђи ва ња ре да пр вен ства при го вор мо же под не ти и на пред-
лог ли сте, чи ме је пра во на под но ше ње прав ног сред ства обез бе ђе но и пре 
од лу чи ва ња о пра ви ма ових ли ца.

Устав ни суд, та ко ђе, ни је при хва тио ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти 
од ред бе чла на 13. Пра вил ни ка, ко јом је овла шћен пред сед ник оп шти не за 
до но ше ње по је ди нач них ре ше ња ко ји ма се ста но ви до де љу ју у за куп. Ово 
из раз ло га што у скла ду са од ред ба ма ма те ри јал ног пра ва и у скла ду са 
Уста вом за јем че ним пра ви ма на суд ску за шти ту, од но сно јед на ку за шти ту 
пра ва пред су до ви ма из од ре да ба чла на 22. став 1. и чла на 36. став 2. Уста-
ва, под но си о ци зах те ва ко ји ни су до би ли стан у за куп има ју мо гућ ност да 
за шти ту сво јих пра ва ре а ли зу ју у ре дов ном суд ском по ступ ку.

Та ко ђе, по зи ва ње под но си ла ца ини ци ја ти ве на не са гла сност од ред бе 
чла на 13. Пра вил ни ка са од ред бом чла на 50. став 3. За ко на о ста но ва њу 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 
47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05) ни је, по оце ни Су да, 
од ути ца ја на оце ну за ко ни то сти оспо ре не од ред бе Пра вил ни ка, јер оспо-
ре ни акт ни је до нет ра ди из вр ша ва ња на ве де ног За ко на.

Устав ни суд је од ба цио ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти и за ко ни то-
сти оспо ре ног Пред ло га ли сте ре да пр вен ства ко ју је са чи ни ла Ко ми си ја 
за до де лу у за куп на од ре ђе но вре ме ста но ва из бе глим и ин тер но ра се ље-
ним ли ци ма, јер се не ра ди о оп штем прав ном ак ту из над ле жно сти Устав-
ног су да од ре ђе ној од ред ба ма чла на 167. Уста ва, већ пред лог ли сте ре да 
пр вен ства по сво јој при ро ди пред ста вља ре зул тат спро ве де ног по ступ ка 
утвр ђи ва ња ре да пр вен ства при ли ком ре ша ва ња стам бе них по тре ба ове 
ка те го ри је ли ца и основ је за до но ше ње од лу ка о до де ли ста но ва, а ко је 
пред ста вља ју по је ди нач не ак те ко ји ма се од лу чу је о не чи јем пра ву.

Устав ни суд је, та ко ђе, на осно ву од ред бе чла на 56. став 3. За ко на о 
Устав ном су ду, од ба цио зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та 
и рад њи пред у зе тих на осно ву оспо ре ног Пра вил ни ка, јер је до нео ко нач-
ну од лу ку у овој устав но прав ној ства ри.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач. 3) и 5) За ко на о Устав-
ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07) и чла на 82. став 1. тач ка 1) 
и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
24/08 и 27/08), Устав ни суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-270/2005 од 17. ју на 2009. го ди не



5.5. По слов ни про стор

Оп шти на је овла шће на да се ста ра о за шти ти жи вот не сре ди не, као 
и да уре ди од ре ђе на пи та ња од зна ча ја за за до во ља ва ње по тре ба гра ђа-
на у обла сти за нат ства, ту ри зма и уго сти тељ ства, те да од ре ди де ло ве 
сво је те ри то ри је на ко ји ма се мо гу, од но сно не мо гу оба вља ти од ре ђе не 
де лат но сти, али ни је овла шће на да за бра ни вр ше ње од ре ђе них при вред-
них ак тив но сти на те ри то ри ји оп шти не.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да Од лу ка о до пу ни Од лу ке о рас по ре ду по слов них про-
сто ри ја у По же ги, Скуп шти не оп шти не По же га („Оп штин ски слу жбе ни 
гла сник“, број 13/05) ни је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

2. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти Од лу ке о рас по ре ду по слов них про сто ри ја 
у По же ги, Скуп шти не оп шти не По же га („Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, 
бр. 23–2/87 и 7/88).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни-

то сти од лу ка на ве де них у из ре ци. Ини ци ја тор на во ди да од ред ба чла на 
1. Од лу ке о до пу ни Од лу ке о рас по ре ду по слов них про сто ри ја у По же ги 
(„Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, број 13/05), ко јом је про пи са но да се 
у Од лу ци о рас по ре ду по слов них про сто ри ја у По же ги до да је но ви чла-
на 3а ко ји гла си: „На те ри то ри ји оп шти не По же га за бра њу је се пре ра да и 
скла ди ште ње свих опа сних и штет них ма те ри ја (олов них аку му ла то ра и 
др)“, ни је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном. Ини ци ја тор сма тра да пре-
ма За ко ну о ло кал ној са мо у пра ви скуп шти на оп шти не ни је над ле жна да 
од лу чу је о за бра ни пре ра де и скла ди ште ња опа сних и штет них ма те ри ја. 
Оспо ре на Од лу ка, пре ма на во ди ма ини ци ја то ра, у су прот но сти је и са од-
ред бом чла на 41. За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не, ко јом је про пи са-
но да са мо Вла да мо же на од ре ђе но вре ме огра ни чи ти рад по стро је ња и 
оба вља ње ак тив но сти на од ре ђе ном про сто ру. Та ко ђе, ини ци ја тор на во ди 
да ни основ на Од лу ка о рас по ре ду по слов них про сто ри ја Скуп шти не оп-
шти не По же га („Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, бр. 23–2/87 и 7/88) ни је у 
са гла сно сти са Уста вом и за ко ном, по што је до не та на осно ву од ре да ба За-
ко на о за ку пу по слов них згра да и про сто ри ја ко ји је пре стао да ва жи и ко-
ји је био до нет пре Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не. Из на ве де них 
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раз ло га, ини ци ја тор зах те ва да Устав ни суд утвр ди да од ред ба чла на 1. 
Од лу ке о до пу ни од лу ке о рас по ре ду по слов них про сто ри ја ни је у са гла-
сно сти са Уста вом и за ко ном или да утвр ди да Од лу ка о рас по ре ду по-
слов них про сто ри ја у це ли ни ни је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

Скуп шти на оп шти не По же га у од го во ру на во ди да је на осно ву од-
ред бе чла на 18. тач ка 21) За ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 9/02, 33/04 и 69/04), ко јом је про пи са но да се оп шти на ста ра 
о раз во ју и уна пре ђе њу уго сти тељ ства, за нат ства и тр го ви не, уре ђу је рад-
но вре ме, ме ста на ко ји ма се мо гу оба вља ти од ре ђе не де лат но сти и дру ги 
усло ви за њи хов рад, до не ла Од лу ку о до пу ни Од лу ке о рас по ре ду по слов-
них про сто ри ја, ко јом је уре ди ла да се за бра ни пре ра да и скла ди ште ње 
свих опа сних и штет них ма те ри ја. У од го во ру до но си лац ак та ука зу је и 
на од ред бу чла на 18. тач ка 9) истог За ко на, ко јом је оп шти на овла шће на 
да се ста ра о за шти ти жи вот не сре ди не. До но си лац ак та на во ди да и ва-
же ћи За кон о ло кал ној са мо у пра ви на исто ве тан на чин уре ђу је овла шће-
ње оп шти не у по гле ду уре ђи ва ња ме ста на ко ји ма се мо гу оба вља ти по-
је ди не де лат но сти и дру гих усло ва за њи хов рад, као и за шти те жи вот не 
сре ди не. Прав ни основ за до но ше ње на ве де не Од лу ке је, пре ма на во ди ма 
до но си о ца ак та, од ред ба чла на 18. тач ка 21) За ко на о ло кал ној са мо у пра-
ви из 2002. го ди не, а не од ред бе За ко на о за ку пу по слов них згра да и про-
сто ри ја. Има ју ћи у ви ду да су исте од ред бе са др жа не и у ва же ћем За ко ну 
о ло кал ној са мо у пра ви, до но си лац ак та сма тра да и да ље по сто ји прав ни 
основ за до но ше ње та кве од лу ке. Из на ве де них раз ло га, до но си лац ак та 
пред ла же да Устав ни суд до не се ре ше ње о не при хва та њу ини ци ја ти ве за 
оце ну устав но сти и за ко ни то сти Од лу ке о до пу ни Од лу ке о рас по ре ду по-
слов них про сто ри ја.

Пре ма чла ну 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре сту па ња на 
сна гу овог за ко на, окон ча ће се по од ред ба ма овог за ко на.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио сле де ће:
Скуп шти на оп шти не По же га, с по зи вом на од ред бу чла на 3. За ко на о 

за ку пу по слов них про сто ри ја („Слу жбе ни гла сник СРС“, број 20/77), до-
не ла је 24. де цем бра 1997. го ди не оспо ре ну Од лу ку о рас по ре ду по слов них 
про сто ри ја у По же ги („Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, број 23–2/87). Од-
ред бом чла на 1. на ве де не Од лу ке од ре ђе но је да се овом од лу ком про пи су је 
да се по слов не про сто ри је у згра да ма ко је се на ла зе у од ре ђе ним ули ца ма 
или де ло ви ма ули ца, мо гу ко ри сти ти са мо за вр ше ње од ре ђе них де лат но-
сти и ак тив но сти дру штве но-по ли тич ких ор га ни за ци ја и да се по слов не 
про сто ри је у згра да ма ко је се на ла зе у од ре ђе ним ули ца ма не мо гу ко ри-
сти ти за вр ше ње од ре ђе них по слов них де лат но сти. Од ред бом чла на 2. Од-
лу ке про пи са но је да се по слов не про сто ри је у згра да ма ко је се на ла зе у 
од ре ђе ним ули ца ма, а ко је су на ве де не у том чла ну, мо гу ко ри сти ти у скла-
ду са из да тим одо бре њем за упо тре бу са мо за вр ше ње од ре ђе них по слов-
них де лат но сти, ко је су та ко ђе так са тив но на ве де не у том чла ну. Од ред бом 
чла на 3. Од лу ке про пи са но је да се по слов не про сто ри је у згра да ма ко је се 
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на ла зе у од ре ђе ним ули ца ма, а ко је су на ве де не у том чла ну, не сме ју ко ри-
сти ти за вр ше ње од ре ђе них вр ста по слов них де лат но сти, ко је су на бро ја не 
у том чла ну, као и за де лат но сти слич не тим де лат но сти ма ко ји ма се ства-
ра ве ли ка бу ка, вр ши за га ђи ва ње жи вот не сре ди не, угро жа ва без бед ност 
са о бра ћа ја и ру жи из глед на се ља. Од ред бе чл. 4, 5, 6. и 7. Од лу ке по сво јој 
са др жи ни пред ста вља ју пре ла зне и за вр шне од ред бе те Од лу ке.

Од лу ком о из ме на ма Од лу ке о рас по ре ду по слов них про сто ри ја у По-
же ги, Скуп шти не оп шти не По же га („Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, број 
7/88) из ме ње на је од ред ба чла на 2. основ не Од лу ке, у де лу у ко ме се на во-
де од ре ђе не ули це.

Од лу ком о до пу ни Од лу ке о рас по ре ду по слов них про сто ри ја у По-
же ги, Скуп шти не оп шти не По же га („Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, број 
13/05), у чла ну 1. про пи са но је да се у Од лу ци о рас по ре ду по слов них про-
сто ри ја („Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, бр. 23–2/87 и 7/88) до да је но ви 
члан 3а ко ји гла си:

„На те ри то ри ји оп шти не По же га за бра њу је се пре ра да и скла ди ште-
ње свих опа сних и штет них ма те ри ја (олов них аку му ла то ра и др.).

Ре ше ње о за бра ни оба вља ња де лат но сти из прет ход ног ста ва до не ће 
над ле жни ор ган.“

Од ред бом чла на 2. Од лу ке о до пу ни Од лу ке о рас по ре ду по слов них 
про сто ри ја у По же ги про пи са но је да од лу ка сту па на сна гу осмог да на од 
да на об ја вљи ва ња у „Оп штин ском слу жбе ном гла сни ку“.

Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је ва жио у вре ме под но-
ше ња ини ци ја ти ве, пре стао је да ва жи 8. но вем бра 2006. го ди не, сту па њем 
на сна гу но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, те је оце на устав но сти оспо ре ног 
ак та из вр ше на са мо у од но су на од ред бе ва же ћег Уста ва. Та ко ђе, оце на за-
ко ни то сти оспо ре ног оп штег ак та, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, 
вр ше на је у од но су на ва же ће за ко не.

Уста вом је утвр ђе но: да је пред у зет ни штво сло бод но и да се пред у-
зет ни штво мо же огра ни чи ти за ко ном, ра ди за шти те здра вља љу ди, жи-
вот не сре ди не и при род них бо гат ста ва и ра ди без бед но сти Ре пу бли ке Ср-
би је (члан 83.); да Ре пу бли ка Ср би ја, по ред оста лог, уре ђу је и обез бе ђу је 
си стем за шти те и уна пре ђе ња жи вот не сре ди не (члан 97. тач ка 9)); да се 
оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду са за ко ном, ста ра о раз во ју и уна-
пре ђе њу ту ри зма, за нат ства, уго сти тељ ства и тр го ви не, као и да се ста ра о 
за шти ти жи вот не сре ди не (члан 190. став 1. тач. 5) и 6)).

Од ред бом чла на 3. За ко на о за ку пу по слов них згра да и про сто ри-
ја („Слу жбе ни гла сник СРС“, број 20/77), на ко ју се Скуп шти на оп шти не 
По же га по зи ва ла као на основ до но ше ња Од лу ке о рас по ре ду по слов них 
про сто ри ја у По же ги, би ло је пред ви ђе но да скуп шти на оп шти не мо же 
про пи са ти да се по слов не про сто ри је у згра да ма ко је се на ла зе у од ре ђе-
ним ули ца ма или де ло ви ма ули ца мо гу ко ри сти ти са мо за вр ше ње од ре ђе-
них вр ста по слов них де лат но сти или ак тив но сти дру штве но-по ли тич ких 
ор га ни за ци ја, или да се не сме ју ко ри сти ти за вр ше ње од ре ђе них вр ста 
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по слов них де лат но сти или ак тив но сти дру штве но-по ли тич ких ор га ни за-
ци ја. За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на о за ку пу по слов них згра да и 
про сто ри ја („Слу жбе ни гла сник СРС“, број 21/90) од ред ба чла на 3. оспо-
ре ног За ко на би ла је из ме ње на та ко да ви ше ни је са др жа ла овла шће ње 
скуп шти не оп шти не за до но ше ње та квог про пи са. За ко ном о пре стан ку 
ва же ња За ко на о за ку пу по слов них згра да и про сто ри ја („Слу жбе ни гла-
сник СРС“, број 20/92) пре стао је да ва жи За кон о за ку пу по слов них згра-
да и про сто ри ја („Слу жбе ни гла сник СРС“, бр. 20/77 и 21/90).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) 
про пи са но је: да се оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду са Уста вом и 
за ко ном, ста ра о за шти ти жи вот не сре ди не, до но си про гра ме ко ри шће ња 
и за шти те при род них вред но сти и про гра ме за шти те жи вот не сре ди не, 
од но сно ло кал не ак ци о не и са на ци о не пла но ве, у скла ду са стра те шким 
до ку мен ти ма и сво јим ин те ре си ма и спе ци фич но сти ма и утвр ђу је по-
себ ну на кна ду за за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не (члан 20. тач ка 
11)); да се оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду са Уста вом и за ко ном 
ста ра о раз во ју и уна пре ђе њу уго сти тељ ства, за нат ства и тр го ви не, од ре-
ђу је рад но вре ме, ме ста на ко ји ма се мо гу оба вља ти од ре ђе не де лат но сти 
и дру ге усло ве за њи хов рад (члан 20. тач ка 24)).

За ко ном о за шти ти жи вот не сре ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
135/04) про пи са но је: да се овим за ко ном уре ђу је ин те грал ни си стем за-
шти те жи вот не сре ди не ко јим се обез бе ђу је оства ри ва ње пра ва чо ве-
ка на жи вот и раз вој у здра вој жи вот ној сре ди ни и урав но те жен од нос 
при вред ног раз во ја и жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср би ји (члан 1.); да 
си стем за шти те жи вот не сре ди не, у окви ру сво јих овла шће ња, обез бе-
ђу ју, по ред оста лих и оп шти на, од но сно град (у да љем тек сту: је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве) (члан 4. став 1. тач ка 3)); да се одр жи во упра вља ње 
при род ним вред но сти ма и за шти та жи вот не сре ди не уре ђу ју овим за ко-
ном, по себ ним за ко ни ма и дру гим про пи си ма ко ји ма се уре ђу је про це на 
ути ца ја пла но ва, про гра ма и про је ка та на жи вот ну сре ди ну, ин те гри са-
но спре ча ва ње и кон тро ла за га ђи ва ња, за шти та при ро де, за шти та ва зду-
ха, во де зе мљи шта, шу ма, ге о ло шких ре сур са, упра вља ње хе ми ка ли ја ма, 
упра вља ње от па дом, јо ни зу ју ћа и не јо ни зу ју ћа зра че ња, за шти та од бу-
ке и ви бра ци ја и др. (члан 10.); да ће се у про стор ним и ур ба ни стич ким 
пла но ви ма обез бе ди ти ме ре и усло ви за шти те жи вот не сре ди не, а на ро-
чи то, утвр ђи ва ње ме ра ин те гри са не за шти те и пла ни ра ња пре де ла ко је 
об у хва та ју под руч ја из ван за шти ће них при род них до ба ра, ра ди уре ђе ња 
ду го роч не кон цеп ци је, на ме не и ор га ни за ци је пре де ла и ускла ђи ва ње ви-
ше на мен ског ко ри шће ња про сто ра ко је угро жа ва пре део (по љо при вре да, 
шу мар ство, во до при вре да, ру дар ство, енер ге ти ка, са о бра ћај, ста но ва ње, 
ре кре а ци је и др.), као и утвр ђи ва ње под руч ја у ко ји ма ће се ду го роч но 
са чу ва ти од го ва ра ју ће уда ље но сти из ме ђу обје ка та у ко ји ма је при сут на 
или мо же би ти при сут на јед на или ви ше опа сних ма те ри ја у ко ли чи на-
ма ко је су ве ће од про пи са них и стам бе них под руч ја, јав них про сто ра, 
као и под руч ја од по себ ног зна ча ја, ра ди за шти те жи во та и здра вља љу ди 
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и жи вот не сре ди не (члан 34. став 1. тач. 2а) и 2б)); да усло ве за обез бе ђе-
ње ме ра из ста ва 1. овог чла на да је ми ни стар ство над ле жно за по сло ве 
жи вот не сре ди не, ор ган ауто ном не по кра ји не, од но сно је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве, на зах тев ор га на над ле жног за при пре му и до но ше ње пла на, 
а на осно ву усло ва и ми шље ња над ле жних струч них ор га ни за ци ја (члан 
34. став 2.); да се за рад но вих и по сто је ћих по стро је ња и ак тив но сти ко-
ја мо гу има ти не га тив не ути ца је на здра вље љу ди и жи вот ну сре ди ну или 
ма те ри јал на до бра при ба вља ин те гри са на до зво ла ко јом се обез бе ђу је 
спре ча ва ње и кон тро ла за га ђи ва ња жи вот не сре ди не, као и да се вр сте ак-
тив но сти и по стро је ња, усло ви и по сту пак из да ва ња ин те гри са не до зво-
ле, над зор и дру га пи та ња од зна ча ја за ин те гри са но спре ча ва ње и кон-
тро лу за га ђи ва ња жи вот не сре ди не уре ђу ју по себ ним за ко ном (члан 37.); 
да се у Ре пу бли ци Ср би ји утвр ђу ју зах те ви у по гле ду ква ли те та жи вот не 
сре ди не, од но сно гра нич не вред но сти ни воа за га ђу ју ћих ма те ри ја, бу ке, 
зра че ња и енер ги је и гра нич не вред но сти њи хо вих еми си ја у ва здух, во ду 
и зе мљи ште, укљу чу ју ћи и еми си ју из мо бил них из во ра за га ђи ва ња, као 
и да гра нич не вред но сти из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је Вла да у скла ду са 
по себ ним про пи си ма (члан 39. ст. 1. и 3.); да ра ди по сте пе ног ис пу ња ва ња 
зах те ва у по гле ду еми си ја и ни воа за га ђу ју ћих ма те ри ја у ме ди ју ми ма жи-
вот не сре ди не из чла на 39. овог за ко на и очу ва ња при род них вред но сти, 
Вла да мо же, на од ре ђе но вре ме, огра ни чи ти рад по стро је ња и оба вља ње 
ак тив но сти на од ре ђе ном под руч ју (члан 41.); да ми ни стар ство над ле жно 
за по сло ве жи вот не сре ди не мо же за бра ни ти про из вод њу и про мет од ре-
ђе них про из во да и вр ше ње од ре ђе них ак тив но сти, на од ре ђе но вре ме или 
на де лу те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, од но сно ауто ном не по кра ји не, од-
но сно је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ра ди спре ча ва ња угро жа ва ња жи вот-
не сре ди не или здра вља љу ди (члан 51. став 5.); да се пла ни ра ње и упра-
вља ње за шти том жи вот не сре ди не обез бе ђу је и оства ру је спро во ђе њем 
На ци о нал ног про гра ма за шти те жи вот не сре ди не ко ји до но си Вла да на 
пе ри од од нај ма ње де сет го ди на (члан 64. став 1.); да ауто ном на по кра ји на 
и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве до но се про грам за шти те жи вот не сре ди-
не на сво јој те ри то ри ји, од но сно ло кал не ак ци о не и са на ци о не пла но ве, у 
скла ду са На ци о нал ним про гра мом и пла но ви ма из чл. 65. и 66. овог за ко-
на и сво јим ин те ре си ма и спе ци фич но сти ма (члан 68. став 1.); да Ре пу бли-
ка Ср би ја, ауто ном на по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у окви ру 
сво је над ле жно сти утвр ђе не за ко ном обез бе ђу ју кон ти ну и ра ну кон тро лу 
и пра ће ње ста ња жи вот не сре ди не (у да љем тек сту: мо ни то ринг), у скла ду 
са овим и по себ ним за ко ни ма (члан 69.).

За ко ном о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња жи-
вот не сре ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 135/04) про пи са но је: да се 
овим за ко ном уре ђу ју усло ви и по сту пак из да ва ња ин те гри са не до зво ле 
за по стро је ња и ак тив но сти ко ја мо гу има ти не га тив не ути ца је на здра вље 
љу ди, жи вот ну сре ди ну или ма те ри јал на до бра, вр сте ак тив но сти и по-
стро је ња, над зор и дру га пи та ња од зна ча ја за спре ча ва ње и кон тро лу за га-
ђи ва ња жи вот не сре ди не (члан 1.); да ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
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над ле жан за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не из да је ин те гри са ну до зво-
лу у скла ду са овим за ко ном за по стро је ња и ак тив но сти за ко ја до зво лу 
или одо бре ња за из град њу и по че так ра да, од но сно из во ђе ње или оба вља-
ње ак тив но сти, из да је дру ги над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
(члан 5. став 3.).

За ко ном о за шти ти од бу ке у жи вот ној сре ди ни („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 36/09) про пи са но је: да је аку стич ко зо ни ра ње од ре ђи ва ње гра-
нич не вред но сти ин ди ка то ра бу ке за раз ли чи та под руч ја пре ма њи хо вој 
на ме ни (члан 3. тач ка 7)); да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве утвр ђу је ме ре 
и усло ве за шти те од бу ке, од но сно звуч не за шти те у пла но ви ма, про гра-
ми ма и про јек ти ма, укљу чу ју ћи и оне на ко је да је са гла сност у по ступ ку 
стра те шке про це не ути ца ја, про це не ути ца ја про је ка та на жи вот ну сре ди-
ну, од но сно у по ступ ку из да ва ња ин те гри са не до зво ле за рад по стро је ња 
и ак тив но сти, као и да вр ши аку стич ко зо ни ра ње на сво јој те ри то ри ји, од-
ре ђу је ме ре за бра не и огра ни че ња у скла ду са овим за ко ном (члан 8. став 
1. тач. 1) и 2)); да се у аку стич ким зо на ма мо же за бра ни ти или огра ни чи ти 
упо тре ба из во ра бу ке, од но сно оба вља ње де лат но сти и дру гих ак тив но-
сти ко је про у зро ку ју бу ку из над про пи са них гра нич них вред но сти, као и 
да аку стич ко зо не, ме ре за бра не и огра ни че ња из ст. 1. и 2. овог чла на од-
ре ђу је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (члан 17. ст. 1. и 3.).

Из на ве де них од ре да ба Уста ва и за ко на про из ла зи сле де ће:
Сло бо да пред у зет ни штва је, пре ма Уста ву, јед но од основ них на че ла 

еко ном ског уре ђе ња у Ре пу бли ци Ср би ји. Та ко ђе, Уста вом су утвр ђе ни 
раз ло зи из ко јих ова сло бо да мо же би ти за ко ном огра ни че на, а као та кви 
на ве де ни су, по ред оста лог, и за шти та здра вља љу ди, жи вот не сре ди не и 
при род них бо гат ста ва.

Исто вре ме но, по ла зе ћи од устав ног прин ци па да су је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве над ле жне у пи та њи ма ко ја се, на свр сис хо дан на чин, мо гу 
оства ри ти уну тар је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, Устав утвр ђу је да је оп-
шти на над ле жна да се, из ме ђу оста лог, у скла ду са за ко ном, ста ра о раз во-
ју и уна пре ђе њу ту ри зма, за нат ства, уго сти тељ ства и тр го ви не, као и да се 
ста ра о за шти ти жи вот не сре ди не.

Од ред ба ма За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, ко ји ма је уре ђе на над ле-
жност оп шти не, про пи са но је да се оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла-
ду са Уста вом и за ко ном, ста ра о за шти ти жи вот не сре ди не, као и о раз-
во ју и уна пре ђе њу уго сти тељ ства, за нат ства и тр го ви не, од ре ђу је рад но 
вре ме, ме ста на ко ји ма се мо гу оба вља ти од ре ђе не де лат но сти и дру ге 
усло ве за њи хов рад.

За ко ном о за шти ти жи вот не сре ди не уре ђен је си стем за шти те жи-
вот не сре ди не ко јим се обез бе ђу је оства ри ва ње пра ва чо ве ка на жи вот 
и раз вој у здра вој жи вот ној сре ди ни и урав но те жен од нос при вред ног 
раз во ја и жи вот не сре ди не у Ре пу бли ци Ср би ји. Пре ма од ред ба ма тог За-
ко на, као и од ред ба ма дру гих по себ них за ко на ко ји ма се уре ђу је за шти-
та жи вот не сре ди не, си стем за шти те жи вот не сре ди не, у окви ру сво јих 
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овла шће ња, обез бе ђу је и оп шти на, од но сно град, ко ја то чи ни: пред у зи-
ма њем пре вен тив них ме ра, у ко је спа да ју про стор но, ур ба ни стич ко и аку-
стич ко пла ни ра ње и из да ва ње ин те гри са них до зво ла; до но ше њем пла но ва 
и про гра ма, као што су про грам за шти те жи вот не сре ди не, ло кал ни ак ци-
о ни и са на ци о ни пла но ви и др.; обез бе ђи ва њем кон ти ну и ра не кон тро ле и 
пра ће ња ста ња жи вот не сре ди не.

Од лу чу ју ћи о оце ни устав но сти и за ко ни то сти оспо ре не од ред бе чла на 
1. Од лу ке о до пу ни Од лу ке о рас по ре ду по слов них про сто ри ја у По же ги, 
ко јом је до дат но ви члан 3а у Од лу ку о рас по ре ду по слов них про сто ри ја у 
По же ги („Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, бр. 23–2/87 и 7/88), Устав ни суд 
је, пре све га, имао у ви ду на ве де на устав на и за кон ска овла шће ња оп шти не 
у обла сти за шти те жи вот не сре ди не и обла сти ту ри зма, за нат ства, уго сти-
тељ ства и тр го ви не. Пре ма оце ни Устав ног су да, од ред ба чла на 1. оспо ре не 
Од лу ке ни је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном, јер скуп шти на оп шти не 
ни је овла шће на да сво јом од лу ком за бра ни вр ше ње од ре ђе них при вред них 
ак тив но сти на под руч ју оп шти не. На и ме, Уста вом је утвр ђе но да се сло бо да 
пред у зет ни штва мо же огра ни чи ти за ко ном, по ред оста лог, и ра ди за шти те 
жи вот не сре ди не и при род них бо гат ста ва, а За ко ном о за шти ти жи вот не 
сре ди не је из ри чи то про пи са но да са мо Вла да под од ре ђе ним усло ви ма мо-
же огра ни чи ти рад по стро је ња и оба вља ње ак тив но сти на од ре ђе ном под-
руч ју, као и да ми ни стар ство над ле жно за по сло ве за шти те жи вот не сре-
ди не мо же за бра ни ти вр ше ње од ре ђе них ак тив но сти на од ре ђе но вре ме 
или на де лу те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, од но сно ауто ном не по кра ји не, 
од но сно је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ра ди спре ча ва ња угро жа ва ња жи-
вот не сре ди не или здра вља љу ди. Та ко ђе, пре ма оце ни Устав ног су да, од-
ред ба чла на 20. тач ка 24) ва же ћег За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, на ко ју 
се до но си лац ак та по зи ва као на овла шћу ју ћу нор му за уре ђи ва ње пи та ња 
са др жа ног у оспо ре ној од ред би чла на 1. Од лу ке о до пу ни Од лу ке о рас по-
ре ду по слов них про сто ри ја у По же ги, не мо же пред ста вља ти прав ни основ 
за про пи си ва ње за бра не пре ра де и скла ди ште ња свих опа сних и штет них 
ма те ри ја на те ри то ри ји оп шти не По же га. На осно ву на ве де не за кон ске од-
ред бе оп шти на је овла шће на да се, у скла ду са Уста вом и за ко ном, ста ра о 
раз во ју и уна пре ђе њу уго сти тељ ства, за нат ства и тр го ви не и од ре ђу је ме ста 
на ко ји ма се мо гу оба вља ти од ре ђе не де лат но сти, ме ђу тим та кво овла шће-
ње оп шти не не под ра зу ме ва и мо гућ ност про пи си ва ња за бра не оба вља ња 
од ре ђе них де лат но сти на те ри то ри ји це ле оп шти не. С об зи ром на то да Од-
лу ка о до пу ни Од лу ке о рас по ре ду по слов них про сто ри ја у По же ги, по ред 
оспо ре не од ред бе чла на 1. са др жи и од ред бу чла на 2. ко јом је уре ђе но сту-
па ње на сна гу те Од лу ке, а да су те од ред бе ме ђу соб но по ве за не и чи не је-
дин стве ну ло гич ку и прав ну це ли ну, Устав ни суд је утвр дио да оспо ре на 
Од лу ка у це ли ни ни је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

Бу ду ћи да је у то ку прет ход ног по ступ ка прав но ста ње пот пу но утвр-
ђе но и да су при ку пље ни по да ци пру жи ли по у здан основ за од лу чи ва ње, 
са гла сно од ред би чла на 53. став 2. За ко на о Устав ном су ду, Суд је од лу чио 
без до но ше ња ре ше ња о по кре та њу по ступ ка.
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У по гле ду оце не устав но сти и за ко ни то сти оспо ре не Од лу ке о рас по-
ре ду по слов них про сто ри ја у По же ги, Скуп шти не оп шти не По же га („Оп-
штин ски слу жбе ни гла сник“, бр. 23–2/87 и 7/88), по ла зе ћи од од ред бе чла-
на 190. став 1. Уста ва тач ка 5. Уста ва и од ред бе чла на 20. тач ка 24) За ко на 
о ло кал ној са мо у пра ви, Устав ни суд је утвр дио да је оп шти на овла шће на 
да на сво јој те ри то ри ји уре ди од ре ђе на пи та ња од зна ча ја за за до во ља ва-
ње по тре ба гра ђа на у обла сти за нат ства, ту ри зма и уго сти тељ ства, као и 
да уре ди пи та ње под руч ја на сво јој те ри то ри ји на ко ји ма се мо гу, од но сно 
не мо гу оба вља ти од ре ђе не де лат но сти, а на на чин ка ко је то про пи са но 
оспо ре ном Од лу ком. Та ко ђе, пре ма оце ни Устав ног су да, пре ста нак ва же-
ња од ред бе чла на 3. За ко на о за ку пу по слов них згра да и по слов них про-
сто ри ја, ко ја је би ла основ за до но ше ње оспо ре не Од лу ке, не мо же би ти 
раз лог ње не не у став но сти и не за ко ни то сти, ако је у ва же ћим за кон ским 
про пи си ма и да ље са др жа но овла шће ње да се уре де пи та ња ко ја су пред-
мет оспо ре не Од лу ке. Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд ни је на шао 
осно ва за по кре та ње по ступ ка по во дом ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти 
и за ко ни то сти Од лу ке о рас по ре ду по слов них про сто ри ја у По же ги, те је 
са гла сно чла ну 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду, од лу чио да не при хва ти 
ини ци ја ти ву у овом де лу.

По ла зе ћи од из не тог, а на осно ву од ре да ба чла на 45. тач. 1) и 4) и чла-
на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни ка о ра ду 
Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је 
од лу чио као у из ре ци.

На осно ву од ред бе чла на 168. став 3. Уста ва, Од лу ка из тач ке 1. из ре ке 
пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-122/2006 од 16. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 60/09)



5.6. Ло кал не так се

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве је За ко ном о фи нан си ра њу ло кал-
не са мо у пра ве овла шће на да уве де ло кал ну ко му нал ну так су за др жа ње 
сред ста ва за игру, под ко ји ма се под ра зу ме ва ју тзв. „за бав не игре“, а не 
и том бо ла, кла ђе ње на спорт ске и дру ге до га ђа је и дру ге кла сич не игре 
или по себ не игре на сре ћу, де фи ни са не За ко ном о игра ма на сре ћу.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред бе та риф ног бро ја 2. ал. 3. до 5. Та ри фе ко му-
нал них так си оп шти не Сви лај нац, ко ја је би ла са став ни део Од лу ке о из-
ме ни Од лу ке о оп штин ским ко му нал ним так са ма и на кна да ма („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 22/08), у вре ме ва же ња, ни су би ле у са гла сно сти са 
Уста вом и за ко ном.

2. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не за ко ни то сти од ред бе тач ке 2. На по ме не уз та риф ни број 2. Та ри фе из 
тач ке 1.

3. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну за ко ни то сти од ре да ба та риф ног 
бро ја 2. ал. 3. до 5. Та ри фе ко му нал них так си оп шти не Сви лај нац, ко ја је 
би ла са став ни део Од лу ке о оп штин ским ко му нал ним так са ма и на кна да-
ма („Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, бр. 1/06 и 3/06).

4. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та до не-
тих на осно ву од ре да ба од лу ка из тач. 1. и 3.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду су под не те три ини ци ја ти ве за оце ну за ко ни то сти од-

ре да ба та риф ног бро ја 2. ал. 3. до 5. Та ри фе ко му нал них так си оп шти не 
Сви лај нац, ко ја је са став ни део Од лу ке о оп штин ским ко му нал ним так са-
ма и на кна да ма.

Ини ци ја ти ва под не та 29. апри ла 2008. го ди не озна че на је као ини-
ци ја ти ва за оце ну за ко ни то сти оспо ре них од ре да ба Та ри фе ко ја је би ла 
са став ни део „Од лу ке о оп штин ским ко му нал ним так са ма и на кна да-
ма („Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, бр. 1/06, 3/06 и др.)“. Ме ђу тим, ка-
ко под но си лац ини ци ја ти ве ни је озна чио од ред бе за ко на у од но су на ко је 
оспо ра ва за ко ни тост од ре да ба Та ри фе ко ја је би ла са став ни део основ ног 
тек ста Од лу ке, ни ти раз ло ге оспо ра ва ња ве зу је за ове од ред бе, већ ци ти-
ра од ред бе та риф ног бро ја 2. ал. 3. до 5. Та ри фе ко ја је би ла са став ни део 
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Од лу ке о из ме ни Од лу ке о оп штин ским ко му нал ним так са ма и на кна да ма 
ко ја је до не та 27. де цем бра 2007. го ди не и ове од ред бе оспо ра ва у од но су 
на од ред бе За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, За ко на о ло кал ној 
са мо у пра ви и За ко на о игра ма на сре ћу, под не та ини ци ја ти ва се од но си на 
оспо ра ва ње на ве де них од ре да ба Та ри фе до не те 27. де цем бра 2007. го ди не.

Ини ци ја ти ва под не та 23. де цем бра 2008. го ди не озна че на је као „зах-
тев за оце ну устав но сти и за ко ни то сти Од лу ке о оп штин ским ко му нал-
ним так са ма и на кна да ма оп шти не Сви лај нац“. Из са др жи не под не те ини-
ци ја ти ве про из ла зи да се њо ме оспо ра ва са мо за ко ни тост, и то од ред бе 
та риф ног бро ја 2. али не ја 5. Та ри фе ко му нал них так си оп шти не Сви лај-
нац, ко ја је са став ни део Од лу ке о из ме ни Од лу ке о оп штин ским ко му нал-
ним так са ма и на кна да ма, до не те 27. де цем бра 2007. го ди не. Као раз лог 
оспо ра ва ња на во ди се „да је на ве де ни из нос так се не у ме ре но ви сок и да се 
при ли ком до но ше ња Од лу ке ни је во ди ло ра чу на о од ре ђи ва њу нај ви ших 
так си од стра не Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ка ко је то пред ви ђе но За ко ном о 
фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве“, као и да је истом од лу ком пред ви ђе но 
и пла ћа ње так се за ис ти ца ње фир ме, „па се та ко дво стру ко на пла ћу је так-
са јед ном истом ли цу“.

Ини ци ја ти вом под не том 14. ја ну а ра 2009. го ди не, озна че ном као 
„пред лог за оце ну устав но сти и за ко ни то сти оп штег ак та“, оспо ра ва ју се 
од ред бе „та риф ног бро ја 2. став 1. ал. 3. и 5. и тач ка 2) Та ри фе ко му нал них 
так си оп шти не Сви лај нац Од лу ке о оп штин ским ко му нал ним так са ма и 
на кна да ма („Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, број 1/06) и Од лу ке о из ме-
ни Од лу ке о оп штин ским ко му нал ним так са ма и на кна да ма („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 22/08)“. С об зи ром на то да је под но си лац при вред но 
дру штво, про из ла зи да је реч о ини ци ја ти ви, а не пред ло гу, а из са др жа ја 
ини ци ја ти ве сле ди да се њо ме зах те ва са мо оце на за ко ни то сти оспо ре них 
од ре да ба, и то у од но су на од ред бе За ко на о игра ма на сре ћу и од ред бе 
За ко на о ло кал ној са мо у пра ви и За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у-
пра ве. Под но си лац ини ци ја ти ве сма тра да је уво ђе њем так се за др жа ње 
апа ра та за игре на сре ћу и за спорт ске кла ди о ни це Скуп шти на оп шти не 
Сви лај нац пре ко ра чи ла сво ја за кон ска овла шће ња та ко што је „са мо вољ-
но про ши ри ла зна че ње на ве де ног так се ног осно ва“, свр ста ва ју ћи др жа ње 
апа ра та за игре на сре ћу и спорт ске кла ди о ни це у „за бав не игре“ ко је под-
ле жу оба ве зи пла ћа ња ло кал не ко му нал не так се, иако се ра ди о игра ма на 
сре ћу чи је се при ре ђи ва ње у це ли ни уре ђу је За ко ном о игра ма на сре ћу и 
не под ле же оба ве зи пла ћа ња ове так се. У од но су на оспо ра ва ње „тач ке 2.“ 
так се ног бро ја 2. Та ри фе, утвр ђе но је да се ини ци ја ти вом оспо ра ва тач ка 
2. На по ме не уз та риф ни број 2. Та ри фе.

Скуп шти на оп шти не Сви лај нац је до ста ви ла Устав ном су ду од го во-
ре по во дом под не тих ини ци ја ти ва у ко ји ма се, из ме ђу оста лог, ис ти че 
да је оспо ре на Та ри фа ко му нал них так си оп шти не Сви лај нац, ко ја је би-
ла са став ни део Од лу ке о оп штин ским ко му нал ним так са ма и на кна да ма 
(„Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, бр. 1/06 и 3/06), у це ли ни из ме ње на Од-
лу ком о из ме ни Од лу ке о оп штин ским ко му нал ним так са ма и на кна да ма, 



I. ОДЛУКЕ, РЕШЕЊА И ЗАКЉУЧЦИ УСТАВНОГ СУДА... 479

ко ју је Скуп шти на оп шти не Сви лај нац до не ла 27. де цем бра 2007. го ди не, 
те је пре ста ла да ва жи 1. ја ну а ра 2008. го ди не, да ном по чет ка при ме не ове 
од лу ке. Та ко ђе, ука зу је се да је Скуп шти на оп шти не Сви лај нац 29. де цем-
бра 2008. го ди не до не ла но ву Од лу ку о оп штин ским ко му нал ним так са-
ма („Слу жбе ни гла сник оп шти не Сви лај нац“, број 1/09), ко ја је сту пи ла 
на сна гу 14. ја ну а ра 2009. го ди не, а чи јим сту па њем на сна гу је пре ста ла да 
ва жи до та да шња Та ри фа ко му нал них так си оп шти не Сви лај нац, а ти ме и 
оспо ре ни та риф ни број 2. ове та ри фе. До но си лац оспо ре них ака та сма тра 
да су од ред бе так се них та ри фа би ле у скла ду са Уста вом и за ко ни ма ко ји 
су ва жи ли у вре ме њи хо вог до но ше ња.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио сле де ће:
Од лу ку о оп штин ским ко му нал ним так са ма и на кна да ма чи ји је са-

став ни део Та ри фа ко му нал них так си оп шти не Сви лај нац, ко ја са др жи 
од ред бе оспо ре ног та риф ног бро ја 2. ал. 3. до 5, до не ла је Скуп шти на оп-
шти не Сви лај нац 29. де цем бра 2005. го ди не. Од лу ка је об ја вље на у „Оп-
штин ском слу жбе ном гла сни ку“, број 1/06, а из ме ње на Од лу ком до не том 
23. мар та 2006. го ди не, об ја вље ном у „Оп штин ском слу жбе ном гла сни ку“, 
број 3/06, ко ја ни је од зна ча ја за оспо ре не од ред бе Та ри фе. Ме ђу тим, Од-
лу ком о из ме ни Од лу ке о оп штин ским ко му нал ним так са ма и на кна да ма, 
ко ју је Скуп шти на оп шти не Сви лај нац до не ла 27. де цем бра 2007. го ди не, 
а ко ја је по че ла да се при ме њу је 1. ја ну а ра 2008. го ди не, у це ли ни је из ме-
ње на Та ри фа ко му нал них так си оп шти не Сви лај нац, ко ја је са став ни део 
ове од лу ке, чи ме је пре ста ла да ва жи до та да шња Та ри фа. На ве де на Од лу-
ка об ја вље на је у „Слу жбе ном гла сни ку РС“, број 22/08.

Из ме на Од лу ке о оп штин ским ко му нал ним так са ма и на кна да ма, на 
осно ву ко је се од 1. ја ну а ра 2008. го ди не при ме њи ва ла из ме ње на Та ри фа 
ко му нал них так си оп шти не Сви лај нац, би ла је до не та с по зи вом на од-
ред бе чл. 11. до 18. За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, чла на 30. 
За ко на о ло кал ној са мо у пра ви од 2002. го ди не и чла на 24. та да ва же ћег 
Ста ту та оп шти не Сви лај нац. Оспо ре ним та риф ним бро јем 2. ал. 3. до 5. 
ове та ри фе, за др жа ње сред ста ва за игру („за бав не игре“) би ла је утвр ђе на 
ло кал на ко му нал на так са чи ја је ви си на днев но из но си ла: за др жа ње ауто-
ма та, од но сно апа ра та за игре на сре ћу – 100,00 ди на ра по апа ра ту за др-
жа ње апа ра та у гра ду, од но сно 50,00 ди на ра по апа ра ту за њи хо во др жа ње 
у се лу, као и 1.500,00 ди на ра за др жа ње спорт ске кла ди о ни це. Тач ком 2. 
На по ме не уз та риф ни број 2. би ло је пред ви ђе но да ко ри сник так су пла ћа 
до 15. у ме се цу за те ку ћи ме сец.

Скуп шти на оп шти не Сви лај нац је 29. де цем бра 2008. го ди не до не ла 
но ву Од лу ку о оп штин ским ко му нал ним так са ма („Слу жбе ни гла сник оп-
шти не Сви лај нац“, број 1/09), ко ја је сту пи ла на сна гу 14. ја ну а ра 2009. го-
ди не. На осно ву од ред бе чла на 13. ове од лу ке, ње ним сту па њем на сна гу у 
це ли ни је пре ста ла да ва жи Од лу ка о оп штин ским ко му нал ним так са ма и 
на кна да ма, чи ме је пре ста ла да ва жи и оспо ре на Та ри фа, ко ја је би ла њен 
са став ни део.
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За по сту па ње Устав ног су да по ини ци ја ти ви под не тој 14. ја ну а ра 
2009. го ди не, у де лу ко јим се оспо ра ва за ко ни тост оре да ба та риф ног бро ја 
2. ал. 3. до 5. Та ри фе ко му нал них так си оп шти не Сви лај нац, ко ја је би-
ла са став ни део Од лу ке о оп штин ским ко му нал ним так са ма и на кна да ма 
(„Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, бр. 1/06 и 3/06), а ко је су пре ста ле да 
ва же 1. ја ну а ра 2008. го ди не, од зна ча ја је од ред ба чла на 168. став 5. Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је. На ве де ном од ред бом Уста ва пред ви ђе но је да Устав ни 
суд мо же оце ни ти са гла сност за ко на и дру гих оп штих ака та са Уста вом, 
оп штих ака та са за ко ном и по пре стан ку њи хо вог ва же ња, ако је по сту пак 
оце не по кре нут нај ка сни је у ро ку од шест ме се ци од пре стан ка њи хо вог 
ва же ња. Бу ду ћи да је ини ци ја ти ва под не та по ис те ку ро ка од шест ме се-
ци од да на пре стан ка ва же ња оспо ре них од ре да ба Та ри фе, Устав ни суд је 
утвр дио да ини ци ја ти ва ни је под не та у Уста вом утвр ђе ном ро ку, те је у 
овом де лу од ба цио, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 2) За ко на о 
Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07).

За оце ну за ко ни то сти од ре да ба та риф ног бро ја 2. ал. 3. до 5. Та ри фе 
ко му нал них так си оп шти не Сви лај нац, ко ја је би ла са став ни део Од лу ке 
о из ме ни Од лу ке о оп штин ским ко му нал ним так са ма и на кна да ма („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 22/08), а ко ја је би ла на сна зи до 14. ја ну а ра 2009. 
го ди не, од зна ча ја су од ред бе За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 62/06) и За ко на о игра ма на сре ћу („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 84/04 и 85/05).

За ко ном о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, ко ји је по чео да се при-
ме њу је 1. ја ну а ра 2007. го ди не, у це ли ни су уре ђе на пи та ња обез бе ђи ва-
ња сред ста ва је ди ни це ло кал не са мо у пра ве за оба вља ње из вор них и по-
ве ре них по сло ва. Од ред бом чла на 6. тач ка 3) овог за ко на про пи са но је да 
су ло кал не ко му нал не так се је дан од из вор них при хо да је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве, ко је скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо же, са гла сно 
чла ну 11. став 1. За ко на, уво ди ти за ко ри шће ње пра ва, пред ме та и услу га, 
при че му је од ред бом чла на 15. тач ка 10) За ко на из ри чи то про пи са но да се 
ло кал не ко му нал не так се мо гу уво ди ти за др жа ње сред ста ва за игру („за-
бав не игре“). Од ред ба ма чла на 13. на ве де ног за ко на од ре ђе но је да так се-
на оба ве за на ста је да ном по чет ка ко ри шће ња пра ва, пред ме та или услу ге 
за чи је је ко ри шће ње про пи са но пла ћа ње ло кал не ко му нал не так се (став 
1.) и да тра је док тра је ко ри шће ње пра ва, пред ме та или услу ге (став 2.). 
Пре ма од ред би чла на 18. За ко на, ак том скуп шти не је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве, ко јим се уво ди ло кал на ко му нал на так са, утвр ђу ју се об ве зни-
ци, ви си на, олак ши це, ро ко ви и на чин пла ћа ња ло кал не ко му нал не так се.

За ко ном о игра ма на сре ћу уре ђе не су вр сте, усло ви и на чин при ре-
ђи ва ња ига ра на сре ћу, оства ри ва ње и при пад ност при хо да оства ре них 
при ре ђи ва њем ига ра на сре ћу, као и над зор над њи хо вим при ре ђи ва њем. 
Од ред ба ма чла на 2. За ко на од ре ђен је по јам ига ра на сре ћу, док се, пре ма 
од ред ба ма чла на 13. став 1. За ко на, игре на сре ћу из чла на 2. овог за ко на 
де ле на три основ не вр сте: кла сич не игре на сре ћу, по себ не игре на сре ћу 
и на град не игре у ро би и услу га ма. У од ред ба ма чла на 15. став 2. тач. 2) 
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и 3) За кон као по себ не игре на сре ћу од ре ђу је игре ко је се при ре ђу ју на 
ауто ма ти ма и кла ђе ње на спорт ске и дру ге до га ђа је. Чла ном 3. на ве де ног 
За ко на из ри чи то је про пи са но да се игра ма на сре ћу, у сми слу овог за ко-
на, не сма тра ју за бав не игре на ра чу на ри ма, си му ла то ри ма, ви део-ауто ма-
ти ма, фли пе ри ма и дру гим слич ним на пра ва ма, ко је се ста вља ју у по гон 
уз по моћ нов ца или же то на, као и пи ка до, би ли јар и дру ге слич не игре, 
у ко ји ма се уче ству је уз на пла ту, и у ко ји ма уче сник не мо же оства ри ти 
до би так у нов цу, ства ри ма, услу га ма или пра ви ма, већ пра во на јед ну или 
ви ше бес плат них ига ра исте вр сте (став 1.), као и да за бав не игре ни су 
пред мет уре ђи ва ња овог за ко на (став 2.).

Из на ве де них од ре да ба За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, по 
оце ни Су да, про из ла зи да је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве овла шће на да про-
пи ше так су за др жа ње сред ста ва за игру, као вр сту ло кал не ко му нал не так се. 
Ме ђу тим, пре ма од ред би чла на 15. тач ка 10) на ве де ног за ко на, др жа ње сред-
ста ва за игру се од но си са мо на тзв. „за бав не игре“. Устав ни суд на ла зи да 
су за од ре ђи ва ње пој ма „за бав не игре“ од зна ча ја од ред бе по себ ног За ко на о 
игра ма на сре ћу. Ка ко овај за кон пра ви ја сну раз ли ку из ме ђу ига ра на сре ћу 
и за бав них ига ра, то се, по оце ни Су да, так се ни основ за пла ћа ње ло кал не 
ко му нал не так се за др жа ње сред ста ва за игру не мо же од но си ти на сред ства 
ко ја су у функ ци ји при ре ђи ва ња би ло ко је вр сте ига ра на сре ћу, већ са мо 
на она сред ства ко ја слу же за за бав не игре, на на чин ка ко ове игре де фи ни-
ше За кон о игра ма на сре ћу. С об зи ром на то да је оспо ре ним од ред ба ма та-
риф ног бро ја 2. ал. 3. до 5. Та ри фе би ла про пи са на оба ве за пла ћа ња ло кал не 
ко му нал не так се за др жа ње ауто ма та и спорт ске кла ди о ни це, а да игре ко је 
се при ре ђу ју на ауто ма ти ма и кла ђе ње на спорт ске и дру ге до га ђа је, пре ма 
од ред ба ма чла на 15. став 2. тач. 2) и 3) За ко на о игра ма на сре ћу ни су за бав-
не игре већ по себ не игре на сре ћу, то је, по оце ни Устав ног су да, Скуп шти на 
оп шти не Сви лај нац пре ко ра чи ла гра ни це свог за кон ског овла шће ња из чла-
на 15. тач ка 10) За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве ти ме што је про-
ши ри ла так се ни основ про пи сан на ве де ним од ред ба ма За ко на.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Суд је утвр дио да оспо ре не од ред бе та риф-
ног бро ја 2. ал. 3. до 5. Та ри фе ко му нал них так си оп шти не Сви лај нац, ко ја 
је би ла са став ни део Од лу ке о из ме ни Од лу ке о оп штин ским ко му нал ним 
так са ма и на кна да ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 22/08), у вре ме ва же-
ња, ни су би ле у са гла сно сти са за ко ном.

Бу ду ћи да је од ред бом чла на 195. став 2. Уста ва утвр ђе но да ста ту ти, 
од лу ке и сви дру ги оп шти ак ти је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо ра ју би ти 
са гла сни са за ко ном, а да пре ма од ред би чла на 194. став 3. Уста ва сви оп-
шти ак ти до не ти у Ре пу бли ци Ср би ји мо ра ју би ти са гла сни са Уста вом, то 
утвр ђе на не са гла сност оспо ре них од ре да ба Та ри фе са за ко ном има за по-
сле ди цу и њи хо ву не са гла сност са Уста вом.

Има ју ћи у ви ду да је у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом прав но 
ста ње пот пу но утвр ђе но и при ку пље ни по да ци пру жа ју по у здан основ за 
од лу чи ва ње, Суд је, са гла сно од ред би чла на 53. став 2. За ко на о Устав ном 
су ду, у овој устав но прав ној ства ри од лу чио без до но ше ња ре ше ња о по-
кре та њу по ступ ка.
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У од но су на део ини ци ја ти ве ко јом се оспо ра ва тач ка 2. На по ме не 
уз та риф ни број 2. оспо ре не Та ри фе, Суд је оце нио да је про пи си ва ње 
оба ве зе пла ћа ња так се до 15. у ме се цу за те ку ћи ме сец у скла ду са од ред-
бом чла на 18. За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, пре ма ко јој 
је скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве овла шће на да ак том ко јим 
уво ди ло кал ну ко му нал ну так су, из ме ђу оста лог, про пи ше и на чин ње-
ног пла ћа ња. Из на ве де них раз ло га, Суд ни је на шао да има осно ва за по-
кре та ње по ступ ка по во дом под не те ини ци ја ти ве, те ини ци ја ти ву у овом 
де лу ни је при хва тио, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав-
ном су ду.

С об зи ром на то да је у овој прав ној ства ри до нео ко нач ну од лу ку, Суд 
је од ба цио зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та до не тих на 
осно ву оспо ре них од ре да ба од лу ка из тач. 1. и 3. из ре ке, са гла сно од ред би 
чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 36. став 1. тач ка 2), чла на 45. 
тач. 1) и 4) и чла на 46. тач. 3) и 5) За ко на о Устав ном су ду, као и од ре да-
ба чла на 82. став 1. тач ка 2. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Суд је од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУл-73/2008 од 16. апри ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 37/09)

Исти прав ни став у ве зи так се ног осно ва ло кал не ко му нал не так се за 
др жа ње сред ста ва за игру Устав ни суд је за у зео и у пред ме ту IУл-200/2008 
у ко јем је Од лу ком од 25. ју на 2009. го ди не („Сл. гла сник РС“, број 63/09) 
утвр дио не са гла сност са Уста вом и за ко ном оспо ре них од ре да ба Та риф ног 
бро ја 2. став 1. тач. 2. и 3. Так се не та ри фе Од лу ке о ло кал ним ко му нал-
ним так са ма („Слу жбе ни лист оп шти не При бој“, број 14/04).

Скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве не ма овла шће ње за уво ђе-
ње но вих так се них осно ва ко ји ни су за ко ном пред ви ђе ни.

За ко ном ни су про пи са ни усло ви ни па ра ме три ко ји би огра ни ча ва-
ли скуп шти ну оп шти не, од но сно гра да при уре ђи ва њу ви си не ло кал них 
ко му нал них так си за ко ри шће ње про сто ра на јав ним по вр ши на ма, те је 
ви си на овог ло кал ног јав ног при хо да пред мет са мо стал ног уре ђи ва ња 
од стра не скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

Ка ко за ко ном ко ји је био на сна зи и у при ме ни у вре ме до но ше ња 
оп штег ак та ни је би ла про пи са на оба ве за спро во ђе ња јав не рас пра ве 
као фа зе по ступ ка, Устав ни суд је оце нио да по сту пак до но ше ња оспо-
ре не Од лу ке ни је био не са гла сан са за ко ном.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред бе та риф ног бро ја 12. тач ка 10) Так се не та ри фе, 
ко ја је са став ни део Од лу ке о ло кал ним ко му нал ним так са ма („Слу жбе ни 
лист гра да Но вог Са да“, бр. 46/06 и 51/08), ни су у са гла сно сти са за ко ном.
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2. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти по ступ ка до но ше ња Од лу ке из тач ке 1. и 
од ре да ба та риф ног бро ја 8. Так се не та ри фе, ко ја је са став ни део Од лу ке 
из тач ке 1.

3. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та до не-
тих на осно ву Од лу ке из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не те су две ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти и за-

ко ни то сти по ступ ка до но ше ња Од лу ке о ло кал ним ко му нал ним так са ма 
(„Слу жбе ни лист гра да Но вог Са да“, број 46/06), од ре да ба та риф ног бро ја 
8. Так се не та ри фе ко ја је са став ни део оспо ре не Од лу ке, као и за ко ни то-
сти од ред бе та риф ног бро ја 12. тач ка 10. исте Так се не та ри фе. Ини ци ја то-
ри су под не ли и зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та до не тих 
на осно ву оспо ре них од ре да ба Так се не та ри фе.

У пр вој ини ци ја ти ви се на во ди да је по сту пак до но ше ња оспо ре не 
Од лу ке не за ко нит, од но сно не са гла сан са од ред бом чла на 7. став 2. За ко-
на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, из раз ло га што је Од лу ка до не та 
без одр жа ва ња јав не рас пра ве. Из тих раз ло га, а про тив но од ред би чла-
на 53. Уста ва, гра ђа ни су, по ми шље њу ини ци ја то ра, би ли оне мо гу ће ни да 
уче ству ју „у упра вља њу јав ним по слом“. Ини ци ја то ри сма тра ју да оспо ре-
не од ред бе Та риф ног бро ја 8. Так се не та ри фе ни су у скла ду са од ред ба ма 
чла на 91. Уста ва и од ред бом чла на 18. став 1. тач ка 21) За ко на о ло кал ној 
са мо у пра ви, из раз ло га што је ви ше стру ким по ве ћа њем ко му нал не так-
се, уме сто раз во ја и уна пре ђе ња де лат но сти, под но си о ци ма ини ци ја ти ве 
оне мо гу ћен да љи рад.

Дру гом ини ци ја ти вом оспо ре на је за ко ни тост од ре да ба та риф ног бро-
ја 12. тач ка 10) Так се не та ри фе на ве де не Од лу ке, из раз ло га што је до но-
си лац оспо ре ног ак та пре ко ра чио сво ја овла шће ња уво де ћи но ву ло кал ну 
так су, што ову од ред бу, пре ма ми шље њу ини ци ја то ра, чи ни не са гла сном 
са од ред ба ма 15. став 1. тач ка 13) и чла на 17. За ко на о фи нан си ра њу ло-
кал не са мо у пра ве. На во ди се да је у На по ме ни овог та риф ног бро ја 
про пи са но да се так са пла ћа да ном из да ва ња одо бре ња за про лаз, што је у 
су прот но сти са од ред бом чла на 13. на ве де ног За ко на.

У од го во ру Ко ми си је за про пи се Скуп шти не гра да Но вог Са да се на-
во ди: да је Скуп шти на гра да Но вог Са да уре ди ла сто пе из вор них при хо да, 
на чин и ме ри ла за од ре ђи ва ње ло кал них так си и на кна да у скла ду са за ко-
ном; да у по ступ ку при пре ме и до но ше ња оспо ре не Од лу ке, то ком де цем-
бра 2006. го ди не, ни је по сто ја ла оба ве за при ме не чла на 7. став 2. За ко на о 
фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, од но сно оба ве за да се пре до но ше ња 
од лу ке одр жи јав на рас пра ва; да од ред ба чла на 7. став 3. За ко на про пи су је 
из у зе так од пра ви ла утвр ђе ног у ста ву 2. истог чла на ко ји се од но си на до-
но ше ње од лу ке ка да се вр ши ускла ђи ва ње са из ме на ма у за ко ни ма и дру-
гим про пи си ма, што је, пре ма на во ди ма Ко ми си је, био слу чај при ли ком 
до но ше ња оспо ре не Од лу ке; да се при ли ком утвр ђи ва ња из но са ло кал них 
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ко му нал них так си у та риф ном бро ју 8. Так се не та ри фе по ла зи ло од то га 
да је об ве зник и ко ри сник пра ва, пред ме та и услу га за чи је је ко ри шће ње 
про пи са но пла ћа ње ло кал не ко му нал не так се; да је у об зир узе та и ре ал-
на си ту а ци ја усло вље на ра стом це на и тро шко ва жи во та у од но су на 2005. 
го ди ну и да се во ди ло ра чу на о вр сти за у зе ћа јав них по вр ши на за ко је се 
на пла ћу је ло кал на ко му нал на так са; да се при ли ком уво ђе ња так се за про-
лаз и за у ста вља ње мо тор них во зи ла у пе шач кој зо ни и ули ца ма у ко ји ма је 
за бра њен са о бра ћај „има ла у ви ду чи ње ни ца да мо тор на во зи ла фак тич ки 
ко ри сте јав ну са о бра ћај ну по вр ши ну за пар ки ра ње“.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио да је Скуп шти на гра-
да Но вог Са да, са по зи вом на од ред бе чла на 7. став 1. За ко на о фи нан си-
ра њу ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник РС“, број 62/06) и чла на 22. 
тач ка 19) Ста ту та гра да Но вог Са да („Слу жбе ни лист гра да Но вог Са да“, 
број 11/02), на сед ни ци одр жа ној 18. де цем бра 2006. го ди не, до не ла Од лу-
ку о ло кал ним ко му нал ним так са ма („Слу жбе ни лист гра да Но вог Са да“, 
број 46/06). Од ред бом чла на 8. оспо ре не Од лу ке про пи са но је да ова од-
лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном ли сту 
гра да Но вог Са да“, а при ме њи ва ће се од 1. ја ну а ра 2007. го ди не. Скуп шти-
на гра да Но вог Са да је на сед ни ци одр жа ној 26. де цем бра 2008. го ди не до-
не ла Од лу ку о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о ло кал ним ко му нал ним так-
са ма („Слу жбе ни лист гра да Но вог Са да“, број 51/08).

Оспо ре ним од ред ба ма та риф ног бро ја 8. Так се не та ри фе, ко ја је са став-
ни део оспо ре не Од лу ке, про пи са но је да се за ко ри шће ње про сто ра на јав-
ним по вр ши на ма или ис пред по слов них про сто ри ја у по слов не свр хе, осим 
ра ди про да је штам пе, књи га или дру гих пу бли ка ци ја, про из во да ста рих и 
умет нич ких за на та и до ма ће ра ди но сти, пла ћа так са по сва ком це лом или 
за по че том ква драт ном ме тру за у зе тог про сто ра пре ма под руч ју на ко ме се 
јав не по вр ши на на ла зе. На да ље, утвр ђе не су три зо не и ви си на так се по зо-
на ма у за ви сно сти од вр сте објек та и по де ло ви ма те ри то ри је у гра ду.

Од ред бом та риф ног бро ја 12. Так се не та ри фе, као са став ног де ла 
оспо ре не Од лу ке, про пи са но је да се за пар ки ра ње друм ских мо тор них и 
при кључ них во зи ла на јав ним пар ки ра ли шти ма пла ћа так са пре ма зо ни 
у ко јој се пар ки ра ли ште на ла зи, вре ме ну пар ки ра ња и вр сти пар ки ра ли-
шта. Тач ком 10) та риф ног бро ја 12. про пи са но је да се за про лаз и за у ста-
вља ње мо тор них во зи ла у пе шач кој зо ни и ули ца ма у ко ји ма је за бра њен 
са о бра ћај так са пла ћа у днев ном из но су од 170,00 ди на ра (став 1.) и да се 
ова так са ума њу је у за ви сно сти од вр сте и но си во сти во зи ла (став 2.). У 
тач ки 2. На по ме не овог та риф ног бро ја на ве де но је да так су из тач ке 10) 
та риф ног бро ја 12. Так се не та ри фе на пла ћу је Град ска упра ва за са о бра ћај 
и пу те ве, о че му је ду жна да во ди по себ ну еви ден ци ју и да се так са пла ћа 
при ли ком до би ја ња одо бре ња сра змер но вре ме ну ко ри шће ња, а за пе ри од 
ко ји не мо же би ти ду жи од го ди ну да на.

Устав ни суд је утвр дио да су за оце ну устав но сти оспо ре ног оп штег 
ак та од зна ча ја од ред бе Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ко ји ма је утвр ђе но: да је 
оба ве за пла ћа ња по ре за оп шта и за сни ва се на еко ном ској мо ћи об ве зни ка 
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(члан 91. став 2.); да се по сло ви је ди ни це ло кал не са мо у пра ве фи нан си ра-
ју из из вор них при хо да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је, у скла ду са за ко ном, и бу џе та ауто ном не по кра ји не, ка да је ауто-
ном на по кра ји на по ве ри ла је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве оба вља ње по-
сло ва из сво је над ле жно сти, у скла ду са од лу ком скуп шти не ауто ном не 
по кра ји не (члан 188. став 4.); да сви за ко ни и дру ги оп шти ак ти до не ти 
у Ре пу бли ци Ср би ји мо ра ју би ти са гла сни са Уста вом (члан 194. став 3.); 
ста ту ти, од лу ке и сви дру ги оп шти ак ти ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве мо ра ју би ти са гла сни са за ко ном (члан 195. став 2.).

За ко ном о јав ним при хо ди ма и јав ним рас хо ди ма („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 76/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/01, 
33/04 и 135/04) про пи са но је: да се ви си на јав них при хо да утвр ђу је за ко-
ном, од но сно ак том над ле жног ор га на у скла ду са за ко ном (члан 8.); уста-
но вље ни су ло кал ни јав ни при хо ди и ло кал на ко му нал на так са као ло кал-
ни јав ни при ход и про пи са но је да се еле мен ти си сте ма ло кал них јав них 
при хо да уре ђу ју за ко ном (чл. 9. и 16.).

За оце ну за ко ни то сти оспо ре не Од лу ке од зна ча ја су и од ред бе За ко на 
o фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник РС“, број 62/06), 
ко ји ма се уре ђу је обез бе ђи ва ње сред ста ва је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве 
за оба вља ње из вор них и по ве ре них по сло ва. На ве де ним за ко ном про пи-
са но је: да су ло кал не ко му нал не так се је дан од из вор них при хо да ло кал не 
са мо у пра ве (члан 6. тач ка 3)); да сто пе из вор них при хо да, као и на чин и 
ме ри ла за од ре ђи ва ње ви си не ло кал них так си и на кна да утвр ђу је скуп-
шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве сво јом од лу ком, у скла ду са за ко ном, 
да се ова од лу ка до но си на кон одр жа ва ња јав не рас пра ве, а мо же се ме ња-
ти нај ви ше је дан пут го ди шње, и то у по ступ ку утвр ђи ва ња бу џе та је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве за на ред ну го ди ну, те да се, из у зет но, ова од лу ка 
мо же из ме ни ти и у слу ча ју до но ше ња, од но сно из ме не за ко на или дру гог 
про пи са ко јим се уре ђу ју из вор ни при хо ди је ди ни це ло кал не са мо у пра-
ве (члан 7. ст. 1. до 3.); да скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо же 
уво ди ти ло кал не ко му нал не так се за ко ри шће ње пра ва, пред ме та и услу га 
(члан 11. став 1.); да так се на оба ве за на ста је да ном по чет ка ко ри шће ња 
пра ва, пред ме та или услу ге за чи је је ко ри шће ње про пи са но пла ћа ње ло-
кал не ко му нал не так се (члан 13. став 1.); да се ло кал не ко му нал не так се 
мо гу уво ди ти за ко ри шће ње про сто ра на јав ним по вр ши на ма или ис пред 
по слов них про сто ри ја у по слов не свр хе, осим ра ди про да је штам пе, књи-
га и дру гих пу бли ка ци ја, про из во да ста рих и умет нич ких за на та и до ма ће 
ра ди но сти, као и за ко ри шће ње про сто ра за пар ки ра ње друм ских мо тор-
них и при кључ них во зи ла на уре ђе ним и обе ле же ним ме сти ма (члан 15. 
став 1. тач. 9) и 13)); да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо же утвр ди ти ло-
кал не ко му нал не так се у раз ли чи тој ви си ни за ви сно од вр сте де лат но сти, 
по вр ши не и тех нич ко-упо треб них ка рак те ри сти ка обје ка та и по де ло-
ви ма те ри то ри је, од но сно у зо на ма у ко ји ма се на ла зе објек ти, пред ме ти 
или вр ше услу ге за ко је се пла ћа ју так се (члан 17.); да се ак том скуп шти не 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ко јим се уво ди ло кал на ко му нал на так са, 
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утвр ђу ју об ве зни ци, ви си на, олак ши це, ро ко ви и на чин пла ћа ња ло кал не 
ко му нал не так се (члан 19.); да овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да-
на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, а при ме њи-
ва ће се од 1. ја ну а ра 2007. го ди не (члан 65.).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 9/02, 
33/04,135/04 и 62/06), ко ји је био на сна зи у вре ме до но ше ња оспо ре не 
Од лу ке, би ло је про пи са но: да скуп шти на оп шти не, у скла ду са за ко ном 
утвр ђу је оп штин ске так се и дру ге ло кал не при хо де ко ји јој по овом за-
ко ну при па да ју (члан 30. тач ка 12)); да се оп шти на, пре ко сво јих ор га на, 
у скла ду са Уста вом и за ко ном, ста ра о раз во ју и уна пре ђе њу уго сти тељ-
ства, за нат ства и тр го ви не, уре ђу је рад но вре ме, ме ста на ко ји ма се мо-
гу оба вља ти од ре ђе не де лат но сти и дру ге усло ве за њи хов рад (чла на 18. 
тач ка 21)). Овај за кон је пре стао да ва жи да ном сту па ња на сна гу За ко на о 
ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07), док су од ред-
бе одељ ка V. на ве де ног за ко на, ко ји ма је би ло уре ђе но фи нан си ра ње је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве, пре ста ле да ва же 1. ја ну а ра 2007. го ди не, од но-
сно да ном по чет ка при ме не За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве.

Из на ве де них од ре да ба за ко на ко ји ма је утвр ђе но овла шће ње скуп шти-
не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве за уво ђе ње ло кал них ко му нал них так си, 
Устав ни суд је оце нио да Скуп шти на гра да Но вог Са да ни у вре ме до но-
ше ња оспо ре ног ак та, као ни пре ма ва же ћим за кон ским ре ше њи ма у од но-
су на ко ја Устав ни суд, са гла сно сво јој Уста вом утвр ђе ној над ле жно сти из 
чла на 167. Уста ва, це ни са гла сност ма те ри јал но прав них од ре да ба оп штег 
ак та са за ко ном, не ма овла шће ње за уво ђе ње так се них осно ва ко је за кон 
не пред ви ђа. На и ме, Скуп шти на гра да Но вог Са да оспо ре ном Од лу ком 
ни је мо гла да у окви ру ло кал не ко му нал не так се за ко ри шће ње про сто ра за 
пар ки ра ње друм ских мо тор них и при кључ них во зи ла на уре ђе ним и обе-
ле же ним ме сти ма уве де и так су за про лаз и за у ста вља ње мо тор них во зи ла 
у пе шач кој зо ни и ули ца ма у ко ји ма је за бра њен са о бра ћај, што оспо ре ну 
од ред бу та риф ног бро ја 12. тач ка 10. Так се не та ри фе чи ни не са гла сном са 
за ко ном. С об зи ром на то да је Суд утвр дио не са гла сност на ве де не од ред-
бе Так се не та ри фе, то је пи та ње на чи на пла ћа ња так се утвр ђе ног у тач ки 2. 
На по ме не уз та риф ни број 12. Так се не та ри фе бес пред мет но.

Ка ко је у то ку по ступ ка прав но ста ње пот пу но утвр ђе но и при ку пље-
ни су по да ци ко ји пру жа ју по у здан основ за од лу чи ва ње, а оспо ре ним 
од ред ба ма Так се не та ри фе се ре гу ли шу пи та ња о ко ји ма Устав ни суд већ 
има за у зет став, Суд је, у сми слу од ред бе чла на 53. став 2. За ко на о Устав-
ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), од лу чио без до но ше ња 
ре ше ња о по кре та њу по ступ ка.

У по гле ду де ла ини ци ја ти ве ко јом је оспо рен по сту пак до но ше ња Од лу-
ке о ло кал ним ко му нал ним так са ма, као и од ред бе та риф ног бро ја 8. Так се не 
та ри фе, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре на Од лу ка до не та 18. де цем бра 
2006. го ди не, с по зи вом на од ред бе За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у-
пра ве, јер је по че так при ме не ове од лу ке ве зан за 1. ја ну ар 2007. го ди не, од 
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ка да је по че ла и при ме на овог за ко на. Ме ђу тим, ка ко у вре ме спро во ђе ња 
по ступ ка до но ше ња оспо ре ног ак та од ред бе чла на 7. став 2. За ко на о фи нан-
си ра њу ло кал не са мо у пра ве, ко ји ма је ре гу ли са но спро во ђе ње јав не рас пра-
ве, још ни су би ле у при ме ни, то је Устав ни суд за ко ни тост по ступ ка до но-
ше ња оп штег ак та це нио у од но су на за кон ко ји је био на сна зи и у при ме ни 
у вре ме до но ше ња ак та. По ла зе ћи од то га да је од ред бом чла на 30. тач ка 12. 
За ко на о ло кал ној са мо у пра ви би ло про пи са но да оп штин ске так се и дру ге 
ло кал не при хо де утвр ђу је скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, али ни-
је би ло про пи са но спро во ђе ње јав не рас пра ве, то је Устав ни суд оце нио да 
по сту пак до но ше ња оспо ре не Од лу ке ни је био не са гла сан са за ко ном.

Та ко ђе, пре ма од ред ба ма За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра-
ве так са за ко ри шће ње про сто ра на јав ним по вр ши на ма или ис пред по-
слов них про сто ри ја у по слов не свр хе пред ста вља јед ну вр сту ло кал не ко-
му нал не так се ко ја је из вор ни при ход је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и ко ју 
скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве уре ђу је сво јим ак том, у скла ду са 
за ко ном. На ве де ни за кон од ре ђу је гра ни це овла шће ња скуп шти не оп шти-
не, од но сно гра да при уво ђе њу и уре ђи ва њу свих ло кал них ко му нал них 
так си, па и так се за ко ри шће ње про сто ра на јав ним по вр ши на ма и до пу шта 
уво ђе ње ло кал них ко му нал них так си у раз ли чи тој ви си ни, за ви сно од вр-
сте де лат но сти и по де ло ви ма те ри то ри је, од но сно зо на ма у ко ји ма се на ла-
зе објек ти, пред ме ти или вр ше услу ге за ко је се пла ћа ју так се. Устав ни суд је 
оце нио да оспо ре на од ред ба та риф ног бро ја 8. Так се не та ри фе пред ста вља 
ре а ли за ци ју та квог за кон ског овла шће ња, па у на ве де ном де лу, ини ци ја ти ву 
ни је при хва тио. Та ко ђе, Устав ни суд је оце нио да за кон ни је про пи сао ни ка-
кве усло ве ни па ра ме тре ко ји би огра ни ча ва ли скуп шти ну оп шти не, од но-
сно гра да у по гле ду од лу чи ва ња о ви си ни так се за ко ри шће ње про сто ра на 
јав ним по вр ши на ма, те је ви си на овог ло кал ног јав ног при хо да пред мет са-
мо стал ног уре ђи ва ња од стра не скуп шти не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

По ла зе ћи од на ве де ног, а има ју ћи у ви ду да Устав ни суд ни је на шао 
осно ва за по кре та ње по ступ ка, то, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За-
ко на о Устав ном су ду, ини ци ја ти ву у овом де лу ни је при хва тио.

Бу ду ћи да је у овој устав но суд ској ства ри до не та ко нач на од лу ка, Суд 
је оце нио да зах те ве за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та ко ји су до-
не ти на осно ву оп штег ак та чи ја је устав ност и за ко ни тост оце њи ва на, тре-
ба од ба ци ти, са гла сно од ред би чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач ка 4) и чла на 46. тач. 3) 
и 5) За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Суд је од лу чио као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, од ред ба та риф-
ног бро ја 12. тач ка 10. Так се не та ри фе Од лу ке на ве де не у тач ки 1. из ре ке, 
пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-56/2007 од 9. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 60/09)
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Оп штим ак том не мо же се про пи са ти ње го ва при ме на у пе ри о ду пре 
не го што је сту пио на сна гу, јер се ти ме по вре ђу је прин цип за бра не по-
врат ног деј ства за ко на и дру гих оп штих ака та, утвр ђен од ред ба ма чла на 
197. став 1. Уста ва. Про пи си ва њем да од лу ка сту па на сна гу да ном до но-
ше ња и да ће на кнад но би ти об ја вље на до но си лац ак та по сту па су прот-
но од ред би чла на 196. став 4. Уста ва.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред ба чла на 14. Од лу ке о ло кал ним ко му нал ним 
так са ма („Слу жбе ни гла сник оп шти не Ла по во“, број 7/08) у де лу ко ји гла-
си: „а при ме њи ва ће се од 01.01.2008. го ди не“, у вре ме ва же ња ни је би ла у 
са гла сно сти са Уста вом.

2. Утвр ђу је се да од ред ба чла на 14. Од лу ке о ло кал ним ко му нал ним 
так са ма („Слу жбе ни гла сник оп шти не Ла по во“, број 9/08) ни је у са гла сно-
сти са Уста вом.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ни суд је на сед ни ци одр жа ној 27. но вем бра 2008. го ди не, са гла-

сно од ред би чла на 53. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07), до нео Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка за оце ну устав но-
сти од ред бе чла на 14. Од лу ке на ве де не у тач ки 1. из ре ке.

Устав ни суд је Скуп шти ни оп шти не Ла по во до ста вио на ве де но Ре-
ше ње о по кре та њу по ступ ка, ра ди да ва ња од го во ра по во дом по кре ну тог 
по ступ ка, а Скуп шти на оп шти не Ла по во је 20. ја ну а ра 2009. го ди не, до пи-
сом број 06–3/08–3-04, до ста ви ла тра же ни од го вор. У од го во ру до но си о ца 
оспо ре ног ак та се ис ти че да је Устав ни суд у спро ве де ном по ступ ку по гре-
шно утвр дио чи ње нич но ста ње, на во де ћи сле де ће: да је оспо ре на Од лу ка 
до не та 21. де цем бра 2007. го ди не; да је од ред бом чла на 14. Од лу ке про пи-
са но да се ова од лу ка при ме њу је од 1. ја ну а ра 2008. го ди не; да је оспо ре на 
Од лу ка об ја вље на у „Слу жбе ном гла сни ку оп шти не Ла по во“, број 7/07, а не 
ка ко је Устав ни суд утвр дио 7/08. У од го во ру, ме ђу тим, ни је на ве ден да тум 
об ја вљи ва ња оспо ре не Од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку оп шти не Ла по во“.

До пи сом број 06–3/08–3/04 од 27. ма ја 2009. го ди не, Скуп шти на оп-
шти не Ла по во је оба ве сти ла Суд да је у то ку по ступ ка пред Устав ним су-
дом, сту па њем на сна гу но ве Од лу ке о ло кал ним ко му нал ним так са ма 
(„Слу жбе ни гла сник оп шти не Ла по во“, број 9/08), пре ста ла да ва жи оспо-
ре на Од лу ка.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио: да је оспо ре ну Од-
лу ку о ло кал ним ко му нал ним так са ма, с по зи вом на од ред бе чла на 6. 
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став 1. тач ка 3. и чл. 11. до 18. За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 62/06) и чла на 28. Ста ту та оп шти не Ла по во 
(„Слу жбе ни гла сник оп шти не Ла по во“, бр. 4/02, 5/03 и 1/06), на сед ни ци 
одр жа ној 21. де цем бра 2007. го ди не, до не ла Скуп шти на оп шти не Ла по во 
и да је Од лу ка об ја вље на 26. ма ја 2008. го ди не у „Слу жбе ном гла сни ку оп-
шти не Ла по во“, број 7/08. Од ред бом чла на 14. Од лу ке про пи са но је да ова 
од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла-
сни ку оп шти не Ла по во“, а да се при ме њу је од 1. ја ну а ра 2008. го ди не.

Оспо ре на Од лу ка пре ста ла је да ва жи да ном сту па ња на сна гу Од лу ке 
о ло кал ним ко му нал ним так са ма („Слу жбе ни гла сник оп шти не Ла по во“, 
број 9/08). Ва же ћа Од лу ка до не та је 24. де цем бра 2008. го ди не, с по зи вом 
на од ред бе чла на 6. став 1. тач ка 3. и чл. 11. до 18. За ко на о фи нан си ра њу 
ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник РС“, број 62/06), чла на 30. тач ка 
4) За ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) и 
чла на 30. тач ка 3. Ста ту та оп шти не Ла по во („Слу жбе ни гла сник оп шти не 
Ла по во“, бр. 5/08 и 7/08) и об ја вље на је 31. де цем бра 2008. го ди не. Од ред-
бом чла на 13. ва же ће Од лу ке о ло кал ним ко му нал ним так са ма про пи са но 
је да да ном сту па ња на сна гу ове од лу ке пре ста је да ва жи Од лу ка о ло кал-
ним ко му нал ним так са ма об ја вље на у „Слу жбе ном гла сни ку оп шти не Ла-
по во“, број 7/07, а од ред бом чла на 14. ва же ће Од лу ке про пи са но је да ова 
од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња и об ја ви ће се у „Слу жбе ном гла-
сни ку оп шти не Ла по во“, а при ме њи ва ће се од 1. ја ну а ра 2009. го ди не.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе на је за бра на по врат ног деј ства за ко-
на и дру гих оп штих ака та, од но сно утвр ђе но је да за ко ни и сви дру ги оп шти 
ак ти не мо гу има ти по врат но деј ство, а да из у зет но, са мо по је ди не од ред бе 
за ко на мо гу има ти по врат но деј ство, ако то на ла же оп шти ин те рес утвр ђен 
при до но ше њу за ко на (члан 197. ст. 1. и 2.). Уста вом је утвр ђе но да се за ко-
ни и сви дру ги оп шти ак ти об ја вљу ју пре сту па ња на сна гу, да за ко ни и дру-
ги оп шти ак ти сту па ју на сна гу нај ра ни је осмог да на од да на об ја вљи ва ња 
и мо гу да сту пе на сна гу ра ни је са мо ако за то по сто је на ро чи то оправ да ни 
раз ло зи, утвр ђе ни при ли ком њи хо вог до но ше ња (члан 196. ст. 1. и 4.).

Ка ко је у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом пре ста ла да ва жи оспо-
ре на Од лу ка, оце на устав но сти од ред бе чла на 14. Од лу ке вр ше на је за пе-
ри од ње ног ва же ња. У ве зи на во да из од го во ра до но си о ца оспо ре ног ак та 
да је Устав ни суд у спро ве де ном по ступ ку по гре шно утвр дио чи ње нич но 
ста ње, Устав ни суд је оце нио да су ови на во ди нео сно ва ни. На и ме, уви-
дом у оспо ре ну Од лу ку, утвр ђе но је да је Од лу ка об ја вље на 26. ма ја 2008. 
го ди не у „Слу жбе ном гла сни ку оп шти не Ла по во“, број 7, да је сту пи ла на 
сна гу 3. ју на 2008. го ди не, а да је чла ном 14. Од лу ке би ло про пи са но да ће 
се при ме њи ва ти од 1. ја ну а ра 2008. го ди не. По оце ни Устав ног су да, ти ме 
је по вре ђен прин цип за бра не по врат ног деј ства за ко на и дру гих оп штих 
ака та, утвр ђен од ред ба ма чла на 197. ст. 1. и 2. Уста ва, јер је оспо ре ном од-
ред бом чла на 14. Од лу ке би ла пред ви ђе на ње на при ме на у пе ри о ду пре 
сту па ња на сна гу Од лу ке.
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Пре ма од ред би чла на 64. За ко на о Устав ном су ду, кад је у то ку по ступ-
ка оп шти акт пре стао да ва жи, али ни су от кло ње не по сле ди це не у став-
но сти или не за ко ни то сти, Устав ни суд мо же од лу ком утвр ди ти да оп шти 
акт ни је био у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме-
ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или за ко ном.

Са гла сно из не том, Устав ни суд је утвр дио да оспо ре на од ред ба чла на 
14. Од лу ке о ло кал ним ко му нал ним так са ма, у вре ме ва же ња ни је би ла у 
са гла сно сти са Уста вом, те је од лу чио као у тач ки 1. из ре ке.

Уви дом у ва же ћу Од лу ку о ло кал ним ко му нал ним так са ма Суд је утвр-
дио да је од ред бом чла на 14. Од лу ке пред ви ђе но сту па ње на сна гу Од лу ке 
да ном до но ше ња и ње но на кнад но об ја вљи ва ње. Ка ко је од ред бом чла на 
196. став 1. Уста ва не по сред но утвр ђе на оба ве за об ја вљи ва ња оп штег ак та 
пре сту па ња на сна гу, то је Устав ни суд оце нио да је од ред ба чла на 14. ва-
же ће Од лу ке о ло кал ним ко му нал ним так са ма не са гла сна са Уста вом.

Има ју ћи у ви ду да је у то ку прет ход ног по ступ ка прав но ста ње пот пу-
но утвр ђе но, као и да Суд има ја сно за у зе те ста во ве и из гра ђе ну прак су и 
по овом пи та њу, Устав ни суд је, са гла сно чла ну 53. став 2. За ко на о Устав-
ном су ду, од лу чио као у тач ки 2. из ре ке, без до но ше ња ре ше ња о по кре та-
њу по ступ ка.

Са гла сно из не том, а на осно ву од ред бе чла на 45. тач ка 1) За ко на о 
Устав ном су ду, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, од ред ба чла на 14. Од лу ка на ве де-
не у тач ки 2. из ре ке пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног 
су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-139/2006 од 17. ју на 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 82/09)

Скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве је за ко ном овла шће на 
да сво јом од лу ком од ре ди ви си ну ло кал не ко му нал не так се за ис ти ца-
ње фир ме на по слов ним про сто ри ја ма, и то у раз ли чи тим из но си ма на 
осно ву за ко ном про пи са них кри те ри ју ма (вр ста де лат но сти и де ло ви 
те ри то ри је, од но сно зо не у ко ји ма се на ла зе објек ти, пред ме ти или вр-
ше услу ге за ко је се пла ћа ју так се и др.), а о це лис ход но сти и оправ да-
но сти кон крет ног ре ше ња у по гле ду гру пе у ко ју су свр ста ни по је ди ни 
об ве зни ци Устав ни суд, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је над-
ле жан да од лу чу је.

О са гла сно сти оспо ре не од ред бе Од лу ке са Ста ту том Адво кат ске ко-
мо ре Вој во ди не и Ко дек сом про фе си о нал не ети ке адво ка та, Устав ни суд 
ни је над ле жан да од лу чу је.

Устав ни суд до нео је
Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти од ред бе чла на 1. Та риф ни број 2. став 3. 
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тач ка А) Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о ло кал ним ко му нал ним 
так са ма („Слу жбе ни лист оп шти не Вр бас“, број 6/03), у де лу ко ји гла си: 
„адво ка ти“.

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ак та, од но-
сно рад ње пред у зе те на осно ву од ред бе Од лу ке из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни-

то сти од ред бе чла на 1. Та риф ни број 2. став 3. тач ка А) у де лу ко ји гла-
си: „адво ка ти“, Од лу ке из тач ке 1. из ре ке. У ини ци ја ти ви се на во ди да су 
оспо ре ном Од лу ком адво ка ти оба ве за ни на пла ћа ње так се на фир му као 
и при вред ни ци ко ји сво јим ра дом оба вља ју са мо стал ну де лат ност, иако се 
адво ка ти не ба ве при вред ним по сло ви ма. Пре ма ми шље њу ини ци ја то ра, 
не мо же адво кат да пла ћа исту ви си ну так се на ис ти ца ње фир ме као дру ги 
при вред ни ци, на при мер мар ке ти, драг сто ри и сл. Ини ци ја тор на во ди да 
адво кат ска де лат ност ни је при вред на и да се адво кат ска кан це ла ри ја обе ле-
жа ва адво кат ском та блом, а не фир мом, као и да је фор ма, об лик и са др жај 
адво кат ске та бле про пи сан ста ту том адво кат ске ко мо ре. Та ко ђе, ини ци ја-
тор сма тра да је про тив у став но и не ло гич но да адво ка ти пла ћа ју раз ли чи ту 
ви си ну так се у за ви сно сти од де ла гра да, од но сно зо не у ко јој им се на ла зи 
кан це ла ри ја. Ини ци ја тор за кљу чу је да оспо ре на од ред ба Од лу ке ко јом су 
адво ка ти свр ста ни у гру пу при вред них де лат но сти ни је у са гла сно сти са 
Уста вом, За ко ном о адво ка ту ри, За ко ном о пар нич ном по ступ ку, Ста ту-
том Адво кат ске ко мо ре Вој во ди не и Ко дек сом про фе си о нал не ети ке адво-
ка та. По ред то га, ини ци ја тор зах те ва и об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног 
ак та, од но сно рад ње пред у зе те на осно ву оспо ре не од ред бе Од лу ке.

У од го во ру Скуп шти не оп шти не Вр бас на во ди се да је оспо ре на од-
ред ба чла на 1. Та риф ни број 2. став 3. тач ка А) Од лу ке, у де лу ко ји гла си: 
„адво ка ти“, у вре ме до но ше ња би ла у са гла сно сти са та да ва же ћим Уста-
вом и За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви, као и да је на ве де на од ред ба Од лу ке 
у скла ду са од ред ба ма но вог Уста ва и од ред ба ма За ко на о фи нан си ра њу 
ло кал не са мо у пра ве и но вог За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, ко ји ре гу ли-
шу пи та ње ло кал них ко му нал них так си.

Пре ма чла ну 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре сту па ња на 
сна гу овог за ко на, окон ча ће се по од ред ба ма овог за ко на.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је:
Скуп шти на оп шти не Вр бас, с по зи вом на чл. 79. и 83. За ко на о ло-

кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 9/02) и од го ва ра ју ће од-
ред бе Ста ту та Скуп шти не оп шти не Вр бас, до не ла је Од лу ку о из ме на ма и 
до пу на ма Од лу ке о ло кал ним ко му нал ним так са ма („Слу жбе ни лист оп-
шти не Вр бас“, број 6/03).

Од ред бом чла на 1. Та риф ни број 2. оспо ре не Од лу ке про пи са но је да 
се Та риф ни број 2. ме ња и гла си:
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„Фи зич ка ли ца ко ја оба вља ју са мо стал ну де лат ност лич ним ра дом и 
сред стви ма у сво ји ни гра ђа на и има ју рад ње без свој ста ва прав них ли ца, 
пла ћа ју так су на ис ти ца ње фир ме пре ма зо на ма и де лат но сти ма у скла ду 
са сле де ћом та бе лом...“ (став 1.).

„Пре ма вр сти де лат но сти фи зич ка ли ца се рас по ре ђу ју у сле де ће гру-
пе: (од А) до В)):

А) тр го ви на на ма ло, адво ка ти, апо те ка ри, сто ма то ло зи, ле кар ске ор-
ди на ци је, уго сти те љи, игре на сре ћу, аген ци је за во ђе ње по слов них књи га, 
аген ци је за про мет не крет ни на, ме њач ни це, аген ци је за пру жа ње фи нан-
сиј ских услу га, ту ри стич ке аген ци је, аген ци је за по сре до ва ње у тр го ви ни 
и аген ци је за пру жа ње свих вр ста ин те лек ту ал них услу га.“ (став 3.).

Оспо ре ном Од лу ком из ме ње на је и до пу ње на Од лу ка о ло кал ним 
ко му нал ним так са ма („Слу жбе ни лист оп шти не Вр бас“, бр. 7/01, 7/02 и 
3/03). На ве де на Од лу ка о ло кал ним ко му нал ним так са ма је на кон из ме на 
оспо ре ном Од лу ком ви ше пу та ме ња на и до пу ња ва на од лу ка ма о ње ним 
из ме на ма и до пу на ма, ко је су об ја вље не у „Слу жбе ном ли сту оп шти не Вр-
бас“, бр. 1/04, 4/05 и 5/05. Тим од лу ка ма ни је из ме ње на оспо ре на од ред ба 
Од лу ке o из ме на ма и до пу на ма оспо ре не Од лу ке о ло кал ним ко му нал ним 
так са ма из 2003. го ди не.

Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је ва жио у вре ме под-
но ше ња пред мет не ини ци ја ти ве, пре стао је да ва жи 8. но вем бра 2006. го-
ди не сту па њем на сна гу но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, та ко да се оце на 
устав но сти мо гла вр ши ти са мо у од но су на од ред бе ва же ћег Уста ва. Та ко-
ђе, оце на за ко ни то сти оспо ре ног оп штег ак та, са гла сно од ред ба ма чла на 
167. Уста ва, мо же се вр ши ти са мо у од но су на ва же ће за ко не.

Уста вом је утвр ђе но: да се сред ства из ко јих се фи нан си ра ју над ле-
жно сти Ре пу бли ке Ср би је, ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве обез бе ђу ју из по ре за и дру гих при хо да утвр ђе них за ко ном, 
као и да је оба ве за пла ћа ња по ре за и дру гих да жби на оп шта и за сни ва се 
на еко ном ској мо ћи об ве зни ка (члан 91.); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је 
и обез бе ђу је си стем ло кал не са мо у пра ве (члан 97. тач ка 3)); да се, по ред 
оста лог, по сло ви је ди ни це ло кал не са мо у пра ве фи нан си ра ју из из вор них 
при хо да је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, у скла-
ду са за ко ном (188. став 4.).

За ко ном о јав ним при хо ди ма и јав ним рас хо ди ма („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 
22/01, 33/04 и 135/04), ко ји уре ђу је си стем јав них при хо да и рас хо да, про-
пи са но је: да се ви си на јав них при хо да утвр ђу је за ко ном, од но сно ак том 
над ле жног ор га на у скла ду са за ко ном (члан 8.); да је ло кал ни јав ни при-
ход вр ста јав них при хо да (члан 9. тач ка 3)); да су ло кал не ко му нал не так се 
ло кал ни јав ни при ход у сми слу овог за ко на (члан 16. тач ка 2)).

За ко ном о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 62/06) про пи са но је: да је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве при па да-
ју из вор ни при хо ди оства ре ни на ње ној те ри то ри ји и то, по ред оста лог, 
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ло кал не ко му нал не так се (члан 6. тач ка 3); да скуп шти на је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве мо же уво ди ти ло кал не ко му нал не так се за ко ри шће ње пра-
ва, пред ме та и услу га (члан 11. став 1.); да је об ве зник ло кал не ко му нал не 
так се ко ри сник пра ва, пред ме та и услу га за чи је је ко ри шће ње про пи са но 
пла ћа ње ло кал не ко му нал не так се (члан 12.); да се ло кал не ко му нал не так-
се мо гу уво ди ти за ис ти ца ње фир ме на по слов ном про сто ру (члан 15. став 
1. тач ка 1)); да је фир ма, у сми слу овог за ко на, сва ки ис так ну ти на зив или 
име ко је упу ћу је на то да прав но или фи зич ко ли це оба вља од ре ђе ну де-
лат ност (члан 16. став 1.); да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо же утвр ди ти 
ло кал не ко му нал не так се у раз ли чи тој ви си ни за ви сно од вр сте де лат но-
сти, по вр ши не и тех нич ко-упо треб них ка рак те ри сти ка обје ка та, по де ло-
ви ма те ри то ри је, од но сно у зо на ма у ко ји ма се на ла зе објек ти, пред ме ти 
или вр ше услу ге за ко је се пла ћа ју так се (члан 17.); да се ак том скуп шти не 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ко јим се уво ди ло кал на ко му нал на так са, 
утвр ђу ју об ве зни ци, ви си на, олак ши це, ро ко ви и на чин пла ћа ња ло кал не 
ко му нал не так се (члан 18.).

Из на ве де них устав них и за кон ских од ре да ба про из ла зи да је оба ве за 
пла ћа ња по ре за и дру гих да жби на оп шта, да се при хо ди је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве уре ђу ју за ко ном, да је за ко ном да то овла шће ње скуп шти ни 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве да уво ди ло кал не ко му нал не так се, као и да 
су за ко ном од ре ђе не гра ни це овла шће ња скуп шти не је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве при уво ђе њу и утвр ђи ва њу ло кал не ко му нал не так се. За ко ном 
о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве про пи са но је ко је об ве зник ло кал не 
ко му нал не так се и да се ло кал не ко му нал не так се мо гу уво ди ти за ис ти-
ца ње фир ме на по слов ном про сто ру, од ре ђе но је зна че ње фир ме у сми слу 
тог За ко на, а про пи са ни су и кри те ри ју ми на осно ву ко јих скуп шти на је-
ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо же утвр ђи ва ти ви си ну ло кал не ко му нал-
не так се. Пре ма оце ни Устав ног су да, скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо-
у пра ве је за ко ном овла шће на да сво јом од лу ком од ре ди ви си ну ло кал не 
ко му нал не так се за ис ти ца ње фир ме на по слов ним про сто ри ја ма адво ка та 
и да ви си ну те так се утвр ди у раз ли чи тим из но си ма на осно ву за ко ном 
про пи са них кри те ри ју ма, као што су и вр ста де лат но сти и де ло ви те ри-
то ри је, од но сно зо не у ко ји ма се на ла зе објек ти, пред ме ти или вр ше услу-
ге за ко је се пла ћа ју так се. О то ме да ли су адво ка ти, у по гле ду од ре ђи-
ва ња ви си не ло кал не ко му нал не так се тре ба ли би ти свр ста ни у гру пу са 
дру гим фи зич ким ли ци ма ко ји оба вља ју са мо стал ну де лат ност, на на чин 
ка ко је то од ре ђе но оспо ре ном од ред бом Од лу ке, Устав ни суд, са гла сно 
од ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да од лу чу је, јер се ра ди о од-
лу чи ва њу о це лис ход но сти и оправ да но сти та квог ре ше ња. Има ју ћи у ви-
ду на ве де но, Устав ни суд ни је на шао основ за по кре та ње по ступ ка за оце-
ну за ко ни то сти оспо ре не од ред бе Од лу ке, те је са гла сно чла ну 53. став 3. 
За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), од лу чио да 
не при хва ти ини ци ја ти ву у овом де лу.

У по гле ду на во да ини ци ја то ра о не са гла сно сти оспо ре не од ред бе Од-
лу ке са За ко ном о адво ка ту ри и За ко ном о пар нич ном по ступ ку, Устав ни 
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суд ни је на шао осно ва за оце њи ва ње са гла сно сти оспо ре не од ред бе Од лу-
ке са на ве де ним за ко ни ма, бу ду ћи да је у овом по ступ ку оспо ре на од ред ба 
Од лу ке о ло кал ним ко му нал ним так са ма, а да су ло кал ни јав ни при хо ди, 
у ко је спа да и ло кал на ко му нал на так са, уре ђе ни За ко ном о јав ним при хо-
ди ма и јав ним рас хо ди ма и За ко ном о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве. 
О са гла сно сти оспо ре не од ред бе Од лу ке са Ста ту том Адво кат ске ко мо ре 
Вој во ди не и Ко дек сом про фе си о нал не ети ке адво ка та, Устав ни суд ни је 
над ле жан да од лу чу је, са гла сно од ред би чла на 167. Уста ва.

Зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ак та, од но сно рад ње ко ја 
је пред у зе та на осно ву оспо ре них од ре да ба Од лу ке, Устав ни суд је од ба-
цио, са гла сно од ред би чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду, јер је до-
не та ко нач на од лу ка.

На осно ву из не тог и од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном су-
ду, Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-138/2006 од 17. ју на 2009. го ди не



5.7. Ко му нал не и срод не де лат но сти

Скуп шти на оп шти не има за кон ску оба ве зу да и у слу ча ју ка да је за 
оба вља ње од ре ђе них ко му нал них де лат но сти оп шти на осно ва ла јав-
но пред у зе ће, сво јим оп штим ак том омо гу ћи да, на кон ис те ка за ко ном 
про пи са ног ро ка, и дру га за ин те ре со ва на пред у зе ћа и пред у зет ни ци 
сло бод но и под јед на ким усло ви ма кон ку ри шу за оба вља ње те ко му нал-
не де лат но сти.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да од ред ба чла на 3. став 1. Од лу ке о уре ђи ва њу и одр жа-
ва њу гро бља и са хра њи ва њу („Слу жбе ни лист оп шти не Зре ња нин“, бр. 
14/05 и 1/06) ни је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни-

то сти од ред бе чла на 4. став 1. и од ред бе чла на 9. став 2. Од лу ке о са хра-
њи ва њу и гро бљи ма („Слу жбе ни лист оп шти не Зре ња нин“, бр. 7/93, 8/93, 
10/93 и 2/94). У ини ци ја ти ви је на ве де но да оспо ре не од ред бе Од лу ке, у 
де лу у ко јем се пру жа ње по греб них услу га, а у ко је спа да и пре воз умр лих 
ли ца од ме ста пре у зи ма ња до гро бља и пре нос уну тар гро бља, по ве ра ва 
јав ном пред у зе ћу ко је је осно ва ла оп шти на, ни су у са гла сно сти са Уста вом 
и за ко ном, јер је за ко ном про пи са но да на ве де ну де лат ност мо гу оба вља ти 
сва јав на и дру га пред у зе ћа и пред у зет ни ци, а ти ме је на ру шен и прин цип 
јед на ко сти и рав но прав но сти на тр жи шту свих ли ца ко ја су оспо со бље на 
за пру жа ње услу га на тр жи шту.

Скуп шти на оп шти не Зре ња нин у свом од го во ру на ве ла је да је За ко-
ном о ко му нал ним де лат но сти ма про пи са но да се ко му нал ном де лат но шћу 
сма тра и уре ђе ње и одр жа ва ње гро бља и са хра њи ва ње, а да на ве де ну ко му-
нал ну де лат ност у оп шти ни Зре ња нин оба вља јав но ко му нал но пред у зе ће, 
ко је је са гла сно За ко ну и осно ва но за оба вља ње ко му нал не де лат но сти.

Устав ни суд је по во дом под не те ини ци ја ти ве, на сед ни ци одр жа ној 17. 
ју ла 2008. го ди не, до нео Од лу ку ко јом је утвр дио да оспо ре не од ред бе чла на 
4. став 1. и чла на 9. став 2. Од лу ке, у вре ме ва же ња ни су би ле у са гла сно сти 
са Уста вом и за ко ном. На ве де ном од лу ком Устав ни суд је по кре нуо и по-
сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ред бе чла на 3. став 1. ва же ће 
Од лу ке о уре ђи ва њу и одр жа ва њу гро бља и са хра њи ва њу („Слу жбе ни лист 
оп шти не Зре ња нин“, број 14/05) и до ста вио је Скуп шти ни гра да Зре ња ни на 
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на од го вор. Ка ко Скуп шти на гра да Зре ња ни на ни је до ста ви ла од го вор, 
Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 34. став 3. За ко на о Устав ном су ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), на ста вио по сту пак.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је да је Скуп шти на оп шти-
не Зре ња нин, по зи ва ју ћи се на члан 1. За ко на о са хра њи ва њу и гро бљи ма 
(„Слу жбе ни гла сник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 53/93, 67/93 и 48/94), чл. 2. и 13. став 2. За ко на о ко му нал ним де-
лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 16/97 и 42/98) и члан 22. Ста ту та 
оп шти не Зре ња нин („Слу жбе ни лист оп шти не Зре ња нин“, бр. 5/02, 19/04, 
21/04 и 9/05), до не ла Од лу ку о уре ђи ва њу и одр жа ва њу гро бља и са хра-
њи ва њу („Слу жбе ни лист оп шти не Зре ња нин“, број 14/05). Од лу ка је из-
ме ње на Од лу ком о из ме ни Од лу ке о уре ђи ва њу и одр жа ва њу гро бља и 
са хра њи ва њу („Слу жбе ни лист оп шти не Зре ња нин“, број 1/06) али њо ме 
ни је из ме ње на од ред ба чла на 3. став 1. Од лу ке.

Од ред бом чла на 3. став 1. Од лу ке про пи са но је да по сло ве уре ђи ва ња 
и одр жа ва ња гро бља, са хра њи ва ња и дру ге по сло ве по греб не де лат но сти 
и пру жа ње по греб них услу га, оба вља ЈКП „Чи сто ћа и зе ле ни ло“ Зре ња-
нин ко је је осно ва но за оба вља ње те ко му нал не де лат но сти (у да љем тек-
сту: Пред у зе ће).

Са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Устав ни суд 
оце ну устав но сти и за ко ни то сти оп штег ак та вр ши у од но су на од ред бе 
ва же ћег Уста ва и за ко на.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не утвр ђе но је: да је пред у зет-
ни штво сло бод но и да се мо же огра ни чи ти за ко ном, ра ди за шти те здра-
вља љу ди, жи вот не сре ди не и при род них бо гат ста ва и ра ди без бед но сти 
Ре пу бли ке Ср би је (члан 83.); да сви има ју јед нак по ло жај на тр жи шту и да 
су за бра ње ни ак ти ко ји ма се, су прот но за ко ну, огра ни ча ва сло бод на кон-
ку рен ци ја, ства ра њем или зло у по тре бом мо но пол ског или до ми нант ног 
по ло жа ја (члан 84. ст. 1. и 2.); да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду са 
за ко ном уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти 
(члан 190. став 1. тач ка 1.).

За ко ном о са хра њи ва њу и гро бљи ма („Слу жбе ни гла сник СРС“, бр. 
20/77, 24/85 и 6/89 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 
101/05), про пи са но је: да се са хра њи ва ње умр лих, од ре ђи ва ње и ста вља ње 
ван упо тре бе гро бља, одр жа ва ње и уре ђе ње гро бља и кре ма то ри ју ма вр-
ши на на чин утвр ђен про пи сом скуп шти не оп шти не, до не тим у скла ду са 
на че ли ма овог за ко на и дру гим про пи си ма ко ји се од но се на са хра њи ва ње 
и гро бља (члан 1.); да по сло ве по греб не де лат но сти и уре ђи ва ња и одр жа-
ва ња гро бља вр ше ор га ни за ци је удру же ног ра да ко ји ма је скуп шти на оп-
шти не по ве ри ла вр ше ње ових по сло ва (члан 6. став 1.).

За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
16/97 и 42/98) про пи са но је: да се овим за ко ном од ре ђу ју ко му нал не де-
лат но сти и уре ђу ју оп шти усло ви и на чин њи хо вог оба вља ња (члан 1.); да 
оп шти на, град, од но сно град Бе о град (у да љем тек сту: оп шти на), у скла ду 
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са овим за ко ном, уре ђу је и обез бе ђу је усло ве оба вља ња ко му нал них де-
лат но сти и њи хо вог раз во ја (члан 2.); да ко му нал ну де лат ност оба вља јав-
но ко му нал но, од но сно дру го пред у зе ће и пред у зет ник, за ви сно од при-
ро де ко му нал не де лат но сти и кон крет них усло ва и по тре ба у оп шти ни, 
у скла ду са за ко ном и про пи си ма до не тим на осно ву за ко на (члан 3. став 
3.); да су ко му нал не де лат но сти, у сми слу овог за ко на, де лат но сти ис по-
ру ке ко му нал них про из во да и пру жа ње ко му нал них услу га, ко ји су не-
за мен љив услов жи во та и ра да гра ђа на и дру гих су бје ка та на од ре ђе ном 
под руч ју у ко је, по ред оста лог, спа да и уре ђе ње и одр жа ва ње гро бља и 
са хра њи ва ње (члан 4. став 1. тач ка 9); да уре ђе ње и одр жа ва ње гро бља и 
са хра њи ва ње об у хва та опре ма ње про сто ра за са хра њи ва ње, из град њу и 
одр жа ва ње ста за, уре ђи ва ње, опре ма ње и одр жа ва ње обје ка та за по греб-
не услу ге и кре ма то ри ју ма, одр жа ва ње гро бо ва, укоп или кре ми ра ње умр-
лих, њи хов пре воз и пре нос и пру жа ње дру гих по греб них услу га (члан 5. 
тач ка 9); да за оба вља ње ко му нал них де лат но сти оп шти на осни ва јав на 
ко му нал на пред у зе ћа, или њи хо во оба вља ње по ве ра ва дру гом пред у зе-
ћу, од но сно пред у зет ни ку, у скла ду са за ко ном и про пи си ма скуп шти не 
оп шти не (члан 8. став 1.); да де лат но сти пре чи шћа ва ња и ди стри бу ци је 
во де, пре чи шћа ва ња и од во ђе ња ат мос фер ских и от пад них во да, про из-
вод ње и снаб де ва ње па ром и то плом во дом, као и трам вај ски, тро леј бу ски 
и шин ски пре воз пут ни ка у град ском са о бра ћа ју, оба вља ју јав на ко му нал-
на пред у зе ћа (члан 8. став 2.); да по је ди не ко му нал не де лат но сти из ста ва 
2. овог чла на, од но сно оба вља ње тих де лат но сти на од ре ђе ном под руч ју, 
кад осни ва ње јав ног пред у зе ћа не би би ло ра ци о нал но с об зи ром на обим 
по сло ва и број ко ри сни ка, оп шти на мо же по ве ри ти дру гом пред у зе ћу и 
пред у зет ни ку уго во ром (члан 8. став 3.); да оп шти на мо же осно ва ти јав но 
ко му нал но пред у зе ће за оба вља ње и дру гих де лат но сти из чла на 4. овог 
за ко на или њи хо во оба вља ње по ве ри ти дру гом пред у зе ћу или пред у зет-
ни ку на на чин из ста ва 3. овог чла на (члан 8. став 4.); да се оба вља ње ко-
му нал них де лат но сти или по је ди них по сло ва из окви ра тих де лат но сти 
ко је се, са гла сно овом за ко ну, мо гу по ве ри ти пред у зе ћу или пред у зет ни ку 
вр ши на вре ме до пет го ди на (члан 11. став 1.); да уко ли ко се оба вља ње 
ко му нал них де лат но сти или по је ди них по сло ва из окви ра тих де лат но-
сти по ве ра ва пред у зе ћу или пред у зет ни ку ко ји пре у зи ма оба ве зу ула га ња 
сред ста ва у ту де лат ност, пе ри од на ко ји се по ве ра ва ње вр ши мо же тра-
ја ти оно ли ко ко ли ко тра је пе ри од по вра ћа ја уло же них сред ста ва, али не 
ду же од 25 го ди на (члан 11. став 2.); да јав но ко му нал но пред у зе ће ко је је 
осно ва ла оп шти на за оба вља ње де лат но сти из чла на 8. став 4. овог за ко-
на, по ис те ку пет го ди на по осни ва њу, од но сно по ис те ку пе ри о да из ста-
ва 2. овог чла на, кон ку ри ше за до би ја ње по сло ва под јед на ким усло ви ма 
са оста лим за ин те ре со ва ним пред у зе ћи ма и пред у зет ни ци ма, а на на чин 
и по по ступ ку утвр ђе ним про пи сом скуп шти не оп шти не (члан 11. став 
3.); да скуп шти на оп шти не про пи су је усло ве и на чин по ве ра ва ња оба вља-
ња ко му нал них де лат но сти на осно ву јав ног кон кур са, а на ро чи то: усло ве 
и на чин спро во ђе ња јав ног кон кур са, пи та ња ко ја се оба ве зно ре гу ли шу 
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уго во ром, оп штин ски ор ган ко ји у име оп шти не за кљу чу је уго вор, вре ме 
на ко је се за кљу чу је уго вор, усло ве и по сту пак рас ки да уго во ра пре ис те-
ка вре ме на на ко је је за кљу чен и пра ва и оба ве зе ко је из то га про ис тек ну 
(члан 12. став 1.); да из у зет но од од ре да ба ста ва 1. овог чла на, скуп шти на 
оп шти не мо же од лу чи ти да се оба вља ње ко му нал них де лат но сти у сми слу 
чла на 8. ст. 3. и 4. овог за ко на по ве ри дру гом пред у зе ћу или пред у зет ни-
ку при ку пља њем по ну да или не по сред ном по год бом (члан 12. став 3.); да 
скуп шти на оп шти не про пи су је на чин ор га ни зо ва ња по сло ва на уре ђи ва-
њу и одр жа ва њу гро бља, гро бо ва и кре ма то ри ју ма и дру ге усло ве ве за не 
за оба вља ње по греб них услу га (члан 13. став 2.).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) 
про пи са но је: да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве за оства ри ва ње сво јих пра-
ва и ду жно сти и за за до во ља ва ње по тре ба ло кал ног ста нов ни штва мо же 
осно ва ти пред у зе ћа, уста но ве и дру ге ор га ни за ци је ко је вр ше јав ну слу-
жбу, у скла ду са за ко ном и ста ту том (члан 7. став 1.); да је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве мо же уго во ром, на на че ли ма кон ку рен ци је и јав но сти, по ве-
ри ти прав ном или фи зич ком ли цу оба вља ње по сло ва из ста ва 1. овог чла-
на (члан 7. став 2.).

Из на ве де них од ре да ба Уста ва и за ко на про из ла зи сле де ће:
Сло бо да пред у зет ни штва је, пре ма Уста ву, јед но од основ них на че ла 

еко ном ског уре ђе ња у Ре пу бли ци Ср би ји, а Уста вом су утвр ђе ни раз ло зи 
из ко јих ова сло бо да мо же би ти за ко ном огра ни че на.

Устав, та ко ђе, сви ма га ран ту је јед нак прав ни по ло жај на тр жи шту и за-
бра њу је ак те ко ји ма се, су прот но за ко ну, огра ни ча ва сло бод на кон ку рен ци-
ја, ства ра њем или зло у по тре бом мо но пол ског или до ми нант ног по ло жа ја.

Исто вре ме но, по ла зе ћи од прин ци па да су је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве над ле жне у пи та њи ма ко ја се, на свр сис хо дан на чин, мо гу оства-
ри ти уну тар је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, Устав утвр ђу је да је оп шти на 
над ле жна да, из ме ђу оста лог, у скла ду са за ко ном, уре ђу је и обез бе ђу је 
раз вој ко му нал не де лат но сти.

Са дру ге стра не, на ве де не од ред бе за ко на уре ђу ју за до во ља ва ње по-
тре ба гра ђа на у обла сти ко му нал них де лат но сти, кон крет но, пру жа ње 
услу ге са хра њи ва ња, као јед не вр сте ко му нал них услу га.

За кон о са хра њи ва њу и гро бљи ма про пи су је да по сло ве по греб не де-
лат но сти и уре ђи ва ња и одр жа ва ња гро бља вр ше ор га ни за ци је удру же ног 
ра да ко ји ма је скуп шти на оп шти не по ве ри ла вр ше ње ових по сло ва.

За кон о ко му нал ним де лат но сти ма, ко ји на си стем ски на чин уре ђу је 
оп ште усло ве и на чин оба вља ња свих ко му нал них де лат но сти, пред ви ђа 
мо гућ ност осни ва ња ло кал ног јав ног ко му нал ног пред у зе ћа за оба вља ње 
од ре ђе не, од но сно од ре ђе них ко му нал них де лат но сти, али исто вре ме но 
про пи су је и пра ви ла и про це ду ре ко ји ма се обез бе ђу је оства ри ва ње на-
че ла сло бод ног пред у зет ни штва и прин ци па јед на ког прав ног по ло жа ја 
свих су бје ка та на тр жи шту и у слу ча ју ка да је за оба вља ње од ре ђе не ко му-
нал не де лат но сти је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве осно ва ла јав но пред у зе ће. 
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На и ме, од ред ба ма чла на 11. За ко на о ко му нал ним де лат но сти ма пре ци зно 
је утвр ђе но да: ако се оба вља ње ко му нал них де лат но сти или по је ди них 
по сло ва из окви ра тих де лат но сти по ве ра ва пред у зе ћу или пред у зет ни-
ку, по ве ра ва ње се вр ши на пет го ди на; ако то пред у зе ће или пред у зет ник 
пре у зи ма ју и оба ве зу ула га ња сред ста ва у де лат ност ко ју ће оба вља ти, пе-
ри од по ве ра ва ња мо же тра ја ти оно ли ко ко ли ко тра је по вра ћај уло же них 
сред ста ва, а не ду же од 25 го ди на; ако је за оба вља ње де лат но сти осно ва но 
јав но ко му нал но пред у зе ће, по ис те ку пет го ди на од осни ва ња, од но сно 
по ис те ку пе ри о да по вра ћа ја уло же них сред ста ва, то пред у зе ће кон ку ри-
ше за по нов но до би ја ње по сло ва под јед на ким усло ви ма са оста лим за ин-
те ре со ва ним пред у зе ћи ма и пред у зет ни ци ма, а на на чин и по по ступ ку 
утвр ђе ном про пи сом скуп шти не оп шти не.

Да кле, у ци љу спре ча ва ња ства ра ња мо но пол ског по ло жа ја, што би 
за по сле ди цу има ло огра ни ча ва ње сло бод не кон ку рен ци је, За кон о ко му-
нал ним де лат но сти ма је пред ви део оба ве зу оп шти не да, и у слу ча ју ка да је 
за оба вља ње од ре ђе них ко му нал них де лат но сти осно ва ла јав но пред у зе-
ће, по сле од ре ђе ног пе ри о да пру жи мо гућ ност и дру гим за ин те ре со ва ним 
су бјек ти ма да кон ку ри шу за ње но оба вља ње, што је не са мо у ин те ре су 
оства ри ва ња устав ног прин ци па сло бод не кон ку рен ци је већ под јед на ко и 
у ин те ре су ква ли тет ни јег и еко но мич ни јег за до во ља ва ња по тре ба гра ђа-
на. За кон пред ви ђа дру га чи ји ре жим за од ре ђе не, так са тив но на ве де не ко-
му нал не де лат но сти, због њи хо ве при ро де, али ко му нал на де лат ност уре-
ђе ња и одр жа ва ња гро бља и са хра њи ва ње не под ле же по себ ном ре жи му.

Ка ко је од ред бом чла на 3. став 1. Од лу ке про пи са но да по сло ве уре-
ђи ва ња и одр жа ва ња гро ба ља, са хра њи ва ња и дру ге по сло ве по греб не де-
лат но сти и пру жа ње по греб них услу га оба вља Јав но ко му нал но пред у зе ће 
„Чи сто ћа и зе ле ни ло“ Зре ња нин, ко је је осно ва но за оба вља ње те де лат но-
сти, Устав ни суд је оце нио да на ве де на од ред ба ни је у скла ду са Уста вом и 
за ко ном, јер скуп шти на оп шти не пи та ње оба вља ња на ве де не ко му нал не 
де лат но сти ни је уре ди ла на на чин про пи сан за ко ном. На и ме, скуп шти на 
оп шти не има за кон ску оба ве зу да и у слу ча ју ка да је за оба вља ње од ре-
ђе них ко му нал них де лат но сти оп шти на осно ва ла јав но пред у зе ће, сво-
јим оп штим ак том омо гу ћи да, на кон ис те ка за ко ном про пи са ног ро ка, 
и дру га за ин те ре со ва на пред у зе ћа и пред у зет ни ци сло бод но и под јед на-
ким усло ви ма кон ку ри шу за оба вља ње те ко му нал не де лат но сти. Сто га је 
Устав ни суд утвр дио да од ред ба чла на 3. став 1. Од лу ке ни је у са гла сно сти 
са Уста вом и за ко ном.

По ла зе ћи од из не тог, а у скла ду са од ред ба ма чла на 45. тач. 1) и 4) За-
ко на о Устав ном су ду, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

На осно ву од ред бе чла на 168. став 3. Уста ва, од ред ба чла на 3. став 1. 
Од лу ке на ве де не у из ре ци, пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња Од лу ке 
Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-394/2003 од 5. фе бру а ра 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 23/09)



500 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

Скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве при ли ком про пи си ва ња 
ро ко ва за укла ња ње са јав них по вр ши на во зи ла, обје ка та, уре ђа ја и дру-
гих пред ме та, рок за укла ња ње обје ка та, уре ђа ја и дру гих пред ме та са 
јав не по вр ши не оста вље них про тив но про пи си ма мо же од ре ди ти на ча-
со ве, а рок за укла ња ње во зи ла мо же би ти од ре ђен и на ми ну те.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да је од ред ба чла на 2. став 2. Од лу ке о пр вим из ме на ма 
и до пу на ма Од лу ке о јав ним по вр ши на ма на те ри то ри ји оп шти не Сом-
бор („Слу жбе ни лист оп шти не Сом бор“, број 5/06) у де ло ви ма ко ји гла се: 
„објек та, уре ђа ја и дру гих пред ме та“, не са гла сна са Уста вом и за ко ном.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну за ко ни то сти од ред-

бе чла на 2. став 2. Од лу ке о пр вим из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о јав ним 
по вр ши на ма на те ри то ри ји оп шти не Сом бор („Слу жбе ни лист оп шти не 
Сом бор“, број 5/06). У ини ци ја ти ви се на во ди да је оспо ре ном од ред бом 
из ме њен члан 44. Од лу ке о јав ним по вр ши на ма на те ри то ри ји оп шти не 
Сом бор („Слу жбе ни лист оп шти не Сом бор“, број 12/05), та ко што је про-
пи са но да ако се вла сник или ко ри сник во зи ла, уре ђа ја и дру гих пред ме та 
са јав не по вр ши не, оста вље них или по ста вље них су прот но овој Од лу ци, 
не на ла зи на ли цу ме ста, над ле жни ин спек тор ће без са слу ша ња стран ке 
до не ти ре ше ње ко јим се на ла же укла ња ње во зи ла, објек та, уре ђа ја и дру-
гих пред ме та са јав не по вр ши не у од ре ђе ном ро ку ко ји се мо же од ре ди ти 
и на ми ну те. Пре ма ми шље њу ини ци ја то ра, оспо ре на од ред ба је не са гла-
сна са За ко ном о ко му нал ној ин спек ци ји и то у де лу ко ји ре гу ли ше вр ше-
ње над зо ра од стра не ко му нал ног ин спек то ра и овла шће ња ко ја ко му нал-
ни ин спек тор има, а из раз ло га што је на ве де ним За ко ном про пи са но да 
се ро ко ви ко ји се од ре ђу ју за пред у зи ма ње од ре ђе них рад њи мо гу од ре ди-
ти и на са те, док се оспо ре ном Од лу ком ро ко ви од ре ђу ју на ми ну те.

У од го во ру Скуп шти не оп шти не Сом бор на во ди се да је од ред бом 
чла на 25. став 4. тач ка 4) За ко на о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 16/97 и 42/98) про пи са но да је у вр ше њу ин спек циј ског 
над зо ра ко му нал ни ин спек тор овла шћен да на ре ди укла ња ње ства ри и дру-
гих пред ме та са јав них по вр ши на ако су они ту оста вље ни про тив но про-
пи си ма оп шти не, а да је чла ном 26. истог За ко на про пи са но да ако се утвр-
ди оме та ње ко ри шће ња ко му нал них обје ка та оста вља њем ства ри, од но сно 
пред ме та, од ре ди ће се рок за укла ња ње истих, ко ји мо же би ти од ре ђен и 
на ча со ве. Да ље се на во ди да је од ред бом чла на 89. став 2. За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) про пи са но 
да ако ро ко ви ни су од ре ђе ни за ко ном или дру гим про пи сом, од ре ђу је их, 
с об зи ром на окол но сти слу ча ја, слу жбе но ли це ко је во ди по сту пак, а од-
ред бом чла на 90. став 1. истог За ко на да се ро ко ви ра чу на ју на да не, ме се це 
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и го ди не, а мо гу се ра чу на ти и на ча со ве. До но си лац ак та у свом од го во ру 
ука зу је и на од ред бе чла на 158. За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те-
ви ма („Слу жбе ни гла сник СРС“, бр. 58/82, 15/84, 5/86 и 21/90 и „Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 101/05), ко јим је про пи-
са но да ако рад ник ор га на уну тра шњих по сло ва ко ји вр ше ћи по сло ве кон-
тро ле и ре гу ли са ња са о бра ћа ја или овла шће ни рад ник над ле жног ин спек-
циј ског ор га на у вр ше њу ин спек циј ског над зо ра за тек не на пу ту во зи ло 
пар ки ра но су прот но про пи си ма или на ме сту на ко ме оно пред ста вља опа-
сност или смет њу у са о бра ћа ју или кре та њу пе ша ка, до не ће усме но ре ше ње 
да во зач, ако је при су тан, од мах во зи ло укло ни, под прет њом при нуд ног 
из вр ше ња, а уко ли ко се во зач не на ла зи на ли цу ме ста, ор ган уну тра шњих 
по сло ва, од но сно рад ник над ле жног ин спек циј ског ор га на до не ће без са-
слу ша ња стран ке ре ше ње ко јим ће на ло жи ти да се то во зи ло укло ни у ро-
ку ко ји се мо же ра чу на ти и на ми ну те. Обра зла жу ћи раз ло ге за до но ше ње 
оспо ре не од ред бе, Скуп шти на оп шти не Сом бор у свом од го во ру ис ти че да 
су ро ко ви у оспо ре ној Од лу ци пред ви ђе ни из прак тич них раз ло га, ка ко се 
не би раз ли чи то по сту па ло при укла ња њу два су сед на не про пи сно пар ки-
ра на во зи ла, ако се јед но во зи ло укла ња по ре ше њу рад ни ка ор га на уну-
тра шњих по сло ва, а дру го по ре ше њу ко му нал ног ин спек то ра.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је Од лу ку о пр вим 
из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о јав ним по вр ши на ма на те ри то ри ји оп шти не 
Сом бор („Слу жбе ни лист оп шти не Сом бор“, број 5/06), с по зи вом на од-
ред бе чла на 98. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 47/03) и чла на 30. Ста ту та оп шти не Сом бор („Слу жбе ни лист оп шти не 
Сом бор“, бр. 7/02 и 16/02), до не ла Скуп шти на оп шти не Сом бор, на сед ни ци 
одр жа ној 20. апри ла 2006. го ди не. Оспо ре ном Од лу ком из ме ње на је и до пу-
ње на Од лу ка о јав ним по вр ши на ма на те ри то ри ји оп шти не Сом бор („Слу-
жбе ни лист оп шти не Сом бор“, број 12/05). Оспо ре ном од ред бом чла на 2. 
став 2. Од лу ке о пр вим из ме на ма и до пу на ма из ме њен је члан 44. Од лу ке о 
јав ним по вр ши на ма на те ри то ри ји оп шти не Сом бор и про пи са но да ако се 
вла сник или ко ри сник во зи ла, објек та, уре ђа ја и дру гих пред ме та са јав не 
по вр ши не, оста вље них или по ста вље них су прот но овој Од лу ци, не на ла зе 
на ли цу ме ста, над ле жни ин спек тор ће без са слу ша ња стран ке до не ти ре-
ше ње ко јим се на ла же укла ња ње во зи ла, обје ка та, уре ђа ја и дру гих пред ме-
та са јав не по вр ши не у од ре ђе ном ро ку ко ји се мо же од ре ди ти и на ми ну те.

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) 
про пи са но је да оп шти на пре ко сво јих ор га на, у скла ду са Уста вом и за ко-
ном, уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти (по ред 
оста лог и уре ђи ва ње, одр жа ва ње и ко ри шће ње пи ја ца, пар ко ва, зе ле них, 
ре кре а ци о них и дру гих јав них по вр ши на и др.), као и ор га ни за ци о не, ма те-
ри јал не и дру ге усло ве за њи хо во оба вља ње (члан 20. тач ка 5)) и да обра зу је 
ин спек циј ске слу жбе и вр ши ин спек циј ски над зор над из вр ша ва њем про-
пи са и дру гих оп штих ака та из над ле жно сти оп шти не (члан 20. тач ка 36)).

За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 16/97 и 42/98) про пи са но је: да се овим за ко ном од ре ђу ју ко му нал не 
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де лат но сти и уре ђу ју оп шти усло ви и на чин њи хо вог оба вља ња (члан 1.); 
да оп шти на, град, од но сно град Бе о град, у скла ду са овим за ко ном, уре ђу-
је и обез бе ђу је усло ве оба вља ња ко му нал них де лат но сти и њи хо вог раз во-
ја (члан 2.); да су ко му нал не де лат но сти, у сми слу овог за ко на, де лат но сти 
про из вод ње и ис по ру ке ко му нал них про из во да и пру жа ње ко му нал них 
услу га, ко ји су не за мен љив услов жи во та и ра да гра ђа на и дру гих су бје ка-
та на од ре ђе ном под руч ју, и то, по ред оста лих, одр жа ва ње ули ца, пу те ва и 
дру гих јав них по вр ши на у гра до ви ма и дру гим на се љи ма и јав на ра све та 
(члан 4. став 1. тач ка 7)); да су ко му нал не де лат но сти из чла на 4. овог за-
ко на по прав ка, ре кон струк ци ја, мо дер ни за ци ја и из во ђе ње дру гих ра до ва 
на одр жа ва њу ули ца и са о бра ћај ни ца, јав них по вр ши на (тр го ва, пла тоа и 
сл.), хо ри зон тал не и вер ти кал не са о бра ћај не сиг на ли за ци је и јав не ра све-
те (члан 5. тач ка 7). Од ред ба ма чла на 25. За ко на утвр ђе но је да над зор над 
при ме ном овог за ко на и над за ко ни то шћу ра да јав них ко му нал них пред-
у зе ћа и дру гих пред у зе ћа ко је оба вља ју ко му нал не де лат но сти вр ши оп-
штин ска, од но сно град ска упра ва (став 1.), да по сло ве ин спек циј ског над-
зо ра над при ме ном овог за ко на и про пи са до не тих на осно ву овог за ко на 
и над оба вља њем ко му нал них де лат но сти, вр ши оп штин ски ко му нал ни 
ин спек тор (став 2.) и да је у вр ше њу ин спек циј ског над зо ра ко му нал ни 
ин спек тор овла шћен да, по ред оста лог, на ре ди укла ња ње ства ри и дру гих 
пред ме та са јав них по вр ши на ако су они ту оста вље ни про тив но про пи-
си ма оп шти не (став 4. тач ка 4)). Од ред ба ма чла на 26. За ко на про пи са но 
је: да кад ко му нал ни ин спек тор у вр ше њу ин спек циј ског над зо ра утвр ди 
да се оме та ко ри шће ње ко му нал них обје ка та оста вља њем ства ри и дру-
гих пред ме та или на дру ги на чин, на ре ди ће ко ри сни ку, од но сно соп стве-
ни ку, ако је при су тан, да од мах укло ни те ства ри, од но сно пред ме те, под 
прет њом при нуд ног из вр ше ња (став 1.); да ће, ако се ли це не на ла зи на 
ли цу ме ста, ко му нал ни ин спек тор, без са слу ша ња стран ке, до не ти ре ше-
ње ко јим ће на ло жи ти да се ства ри и дру ги пред ме ти укло не у од ре ђе ном 
ро ку, ко ји се мо же од ре ди ти и на ча со ве, с тим да се ово ре ше ње на ле пљу-
је на те ства ри, од но сно пред ме те, уз на зна че ње да на и ча са ка да је на ле-
пље но, чи ме се сма тра да је до ста вља ње из вр ше но, а да доц ни је оште ће ње, 
уни ште ње или укла ња ње овог ре ше ња не ути че на ва ља ност до ста вља ња 
(члан 26. став 2.).

Од ред ба ма чла на 158. ст. 1. и 2. За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на 
пу те ви ма („Слу жбе ни гла сник СРС“, бр. 58/82, 15/84, 5/86 и 21/90 и „Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 101/05) про пи-
са но је: да ако рад ник ор га на уну тра шњих по сло ва ко ји вр ше ћи по сло-
ве кон тро ле и ре гу ли са ња са о бра ћа ја или овла шће ни рад ник над ле жног 
ин спек циј ског ор га на у вр ше њу ин спек циј ског над зо ра, за тек не на пу ту 
во зи ло пар ки ра но су прот но про пи си ма или на ме сту на ко ме оно пред-
ста вља опа сност или смет њу у са о бра ћа ју или кре та њу пе ша ка, до не ће 
усме но ре ше ње да во зач, ако је при су тан, од мах во зи ло укло ни, под прет-
њом при нуд ног из вр ше ња, а ако се во зач не на ла зи на ли цу ме ста, ор ган 
уну тра шњих по сло ва, од но сно рад ник над ле жног ин спек циј ског ор га на 
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до не ће, без са слу ша ња стран ке, ре ше ње ко јим ће на ло жи ти да се то во-
зи ло укло ни у ро ку ко ји се мо же ра чу на ти на ми ну те; да се ово ре ше ње 
на ле пљу је на во зи ло уз на зна че ње да на и ча са ка да је на ле пље но, чи ме се 
сма тра да је до ста вља ње из вр ше но, а да доц ни је оште ће ње или уни ште ње 
овог ре ше ња не ма ути ца ја на ва ља ност до ста вља ња.

За кон о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 46/96) 
про пи су је: да за пред у зи ма ње по је ди них рад њи у по ступ ку мо гу би ти од-
ре ђе ни ро ко ви и да ако ро ко ви ни су од ре ђе ни за ко ном или дру гим про-
пи сом, од ре ђу је их, с об зи ром на окол но сти слу ча ја, слу жбе но ли це ко је 
во ди по сту пак (члан 89. ст. 1. и 2.); да се ро ко ви ра чу на ју на да не, ме се це и 
го ди не, а мо гу се ра чу на ти и на ча со ве (члан 90. став 1.).

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да је оп шти на овла шће-
на да, у скла ду са Уста вом и за ко ном, уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и 
раз вој ко му нал них де лат но сти, као и ор га ни за ци о не, ма те ри јал не и дру-
ге усло ве за њи хо во оба вља ње. Са гла сно ци ти ра ним од ред ба ма чла на 25. 
За ко на о ко му нал ним де лат но сти ма, оп штин ски ко му нал ни ин спек тор 
је овла шћен да вр ши по сло ве ин спек циј ског над зо ра над при ме ном овог 
за ко на, као и дру гих про пи са до не тих на осно ву овог за ко на и над оба-
вља њем ко му нал них де лат но сти, па у окви ру то га и да на ре ди укла ња ње 
ства ри и дру гих пред ме та са јав них по вр ши на, ако су они ту оста вље ни 
про тив но про пи си ма оп шти не. По ред то га, на осно ву од ре да ба чла на 159. 
ст. 1. и 2. За ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма, рад ник над ле жног 
ин спек циј ског ор га на је у вр ше њу ин спек циј ског над зо ра овла шћен да, 
ако за тек не на пу ту во зи ло пар ки ра но су прот но про пи си ма или на ме сту 
на ко ме оно пред ста вља опа сност или смет њу у са о бра ћа ју или кре та њу 
пе ша ка, до не се ре ше ње ко јим ће на ло жи ти да се то во зи ло укло ни.

На осно ву из ло же ног, Устав ни суд је утвр дио да је оп шти на Сом бор 
би ла овла шће на да оспо ре ном Од лу ком про пи ше по се бан по сту пак за 
укла ња ње во зи ла, обје ка та, уре ђа ја и дру гих пред ме та са јав не по вр ши не 
оста вље них или по ста вље них су прот но овој Од лу ци, као и да над ле жном 
ин спек то ру по ве ри во ђе ње овог по ступ ка и до но ше ње ре ше ња о укла-
ња њу ова ко оста вље них или по ста вље них пред ме та са јав не по вр ши не у 
од ре ђе ном ро ку. Ме ђу тим, пре ма ци ти ра ним од ред ба ма За ко на о без бед-
но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма рок за укла ња ње во зи ла се мо же од ре ди ти 
и на ми ну те, а ци ти ра ним од ред ба ма За ко на о ко му нал ним де лат но сти ма 
пред ви ђен је на чин од ре ђи ва ња ро ка за укла ња ње ства ри и дру гих пред-
ме та ко ји се мо же од ре ди ти на ча со ве. Да кле, на ве де ним за ко ни ма су од-
ре ђе на два на чи на од ре ђи ва ња ро ка, је дан за укла ња ње во зи ла ко ји се мо-
же од ре ди ти и на ми ну те, а дру ги за укла ња ње ства ри и дру гих пред ме та 
са јав них по вр ши на ко ји се мо же од ре ди ти и на ча со ве.

Оспо ре ном од ред бом чла ном 2. став 2. Од лу ке про пи сан је је дин-
ствен на чин од ре ђи ва ња ро ка, ка ко за укла ња ње во зи ла, та ко и за укла-
ња ње обје ка та, уре ђа ја и дру гих пред ме та са јав не по вр ши не оста вље них 
или по ста вље них про тив но овој Од лу ци, а као нај ма ња је ди ни ца вре ме на 
пред ви ђе ни су ми ну ти.
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Има ју ћи у ви ду да оспо ре ном од ред бом ни је на пра вље на раз ли ка у 
од ре ђи ва њу ро ка за укла ња ње, с јед не стра не во зи ла, а са дру ге стра не 
обје ка та, уре ђа ја и дру гих пред ме та са јав них по вр ши на, Устав ни суд је 
оце нио да је оп шти на Сом бор, су прот но чла ну 26. став 2. За ко на о ко му-
нал ним де лат но сти ма, оспо ре ним чла ном 2. став 2. Од лу ке про пи са ла да 
се рок за укла ња ње обје ка та, уре ђа ја и дру гих пред ме та са јав не по вр ши не 
оста вље них или по ста вље них про тив но овој Од лу ци, мо же од ре ди ти и на 
ми ну те. Ово из раз ло га што је на ве де ним чла ном 26. став 2. За ко на о ко-
му нал ним де лат но сти ма про пи са но да се рок ко јим се на ла же да се ства-
ри и дру ги пред ме ти укло не, мо же од ре ди ти и на ча со ве.

Ка ко Устав Ре пу бли ке Ср би је утвр ђу је прин цип да оп шти ак ти је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве мо ра ју би ти у са гла сно сти са за ко ном (члан 195. 
став 2.), Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре на од ред ба чла на 2. став 2. Од-
лу ке, ко ја је не са гла сна са за ко ном, не са гла сна и са Уста вом.

Има ју ћи у ви ду да је у то ку прет ход ног по ступ ка ста ње пот пу но утвр ђе но 
и да пру жа по у здан основ за од лу чи ва ње, Суд је, са гла сно од ред би чла на 53. 
став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), од лу-
чио без до но ше ња ре ше ња о по кре та њу по ступ ка и утвр дио да од ред ба чла на 
2. став 2. оспо ре не Од лу ке о пр вим из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о јав ним 
по вр ши на ма на те ри то ри ји оп шти не Сом бор у де ло ви ма ко ји гла се: „објек та, 
уре ђа ја и дру гих пред ме та“ ни је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 45. тач. 1) и 4) За ко на о Устав-
ном су ду, Суд је од лу чио као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, од ред ба чла на 2. став 2. Од лу ке 
о пр вим из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о јав ним по вр ши на ма на те ри то-
ри ји оп шти не Сом бор на ве де не у из ре ци, у де ло ви ма ко ји гла се: „објек та, 
уре ђа ја и дру гих пред ме та“, пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња Од лу ке 
Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-46/2007 од 5. мар та 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 29/09)

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве је овла шће на да са мо стал но уре ди 
усло ве и на чин др жа ња до ма ћих жи во ти ња и ор га ни зу је вр ше ње тих по-
сло ва, у скла ду са на че лом прав не јед на ко сти гра ђа на, та ко да сва ли ца 
ко ја др же до ма ће жи во ти ње бу ду ста вље на у исти по ло жај и по што ва ти 
про пи са на огра ни че ња и оба ве зе, као и са прин ци пи ма обез бе ђе ња за-
шти те и до бро би ти жи во ти ња, очу ва ња здра ве жи вот не сре ди не и не у-
зне ми ра ва ња тре ћих ли ца у оства ри ва њу сво јих пра ва.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Од би ја се пред лог за утвр ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти Од-
лу ке о усло ви ма за др жа ње и за шти ту до ма ћих жи во ти ња („Слу жбе ни 
лист гра да Но вог Са да“, бр. 22/06 и 9/07).
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О б р а з л о ж е њ е
Пред Устав ним су дом по кре нут је по сту пак за утвр ђи ва ње не у став-

но сти и не за ко ни то сти Од лу ке о усло ви ма за др жа ње и за шти ту до ма ћих 
жи во ти ња („Слу жбе ни лист гра да Но вог Са да“, бр. 22/06 и 9/07). Оспо-
ра ва ју ћи на ве де ну Од лу ку, ини ци ја тор сма тра да оспо ре на Од лу ка ни је у 
скла ду с од ред ба ма чл. 1, 3, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 23, 31, 33, и 34. Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не. На и ме, пре ма на во ди ма овла шће ног 
пред ла га ча оспо ре на Од лу ка Скуп шти не гра да Но вог Са да, као под за кон-
ски акт ста вља се из над Уста ва и за ко на, јер се ова квом вр стом ак та не мо-
гу гра ђа ни ма утвр ђи ва ти пра ва и оба ве зе ко је ни су уста но вље не за ко ном, 
чи ме се угро жа ва ју гра ђан ска пра ва од ре ђе ној ка те го ри ји гра ђа на, ко ји се 
на тај на чин ста вља ју у не рав но пра ван по ло жај у од но су на дру ге су бјек те. 
Овла шће ни пред ла гач сма тра да је до но си лац ак та при ли ком до но ше ња 
оспо ре не Од лу ке пре ко ра чио сво ја овла шће ња, као и да је овом од лу ком 
угро же но људ ско до сто јан ство, пра во на при ват ни жи вот по соп стве ном 
из бо ру, пра во на при ват ност ко је је не по вре ди во и не при ко сно ве но, сло-
бо да, не по вре ди вост ста на и не по вре ди вост при ват не имо ви не.

У од го во ру до но си лац оспо ре ног ак та је ис та као да је оспо ре на Од лу-
ка до не та на осно ву чла на 11. став 1. тач ка 23. Ста ту та гра да Но вог Са-
да („Слу жбе ни лист гра да Но вог Са да“, број 11/02), ко јом је про пи са но да 
Град, у вр ше њу сво је над ле жно сти, пре ко сво јих ор га на, у скла ду са Уста-
вом и за ко ном уре ђу је и ор га ни зу је вр ше ње по сло ва у ве зи са др жа њем и 
за шти том до ма ћих и ег зо тич них жи во ти ња, док је ста вом 2. истог чла на 
про пи са но да је Град са мо ста лан у оба вља њу по сло ва из свог де ло кру га, у 
скла ду са Уста вом, за ко ном и овим ста ту том. До но си лац оспо ре ног ак та 
сма тра да овом од лу ком ни је на ру ше но ни јед но пра во и сло бо да ко ји су 
за јем че ни Уста вом, а на чи је се не по што ва ње овла шће ни пред ла гач по зи ва, 
већ да је оспо ре на Од лу ка у скла ду са свим нав де ним од ред ба ма Уста ва, с 
об зи ром на то да је до не та да би се обез бе ди ла за шти та гра ђа на и за шти та 
до ма ћих жи во ти ња, по ла зе ћи од над ле жно сти гра да Но вог Са да да ову ма-
те ри ју са мо стал но уре ди и ор га ни зу је вр ше ње по сло ва у овој обла сти.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је на ве де ни пред лог 
под нет у вре ме ва же ња Уста ва из 1990. го ди не и За ко на о по ступ ку пред 
Устав ним су дом и прав ном деј ству ње го вих од лу ка („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 32/91, 67/93 и 101/05). С об зи ром на то да је Устав из 1990. го ди не 
пре стао да ва жи 8. но вем бра 2006. го ди не, Устав ни суд је оце ну устав но сти 
оспо ре не Од лу ке вр шио у од но су на ва же ћи Устав из 2006. го ди не. Има ју-
ћи у ви ду да је и на ве де ни За кон пре стао да ва жи 6. де цем бра 2007. го ди не, 
чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07) 
утвр ђе но је да ће се по ступ ци за по че ти пред Устав ним су дом пре да на сту-
па ња на сна гу овог за ко на окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ну Од лу ку до не ла Скуп шти на гра-
да Но вог Са да 4. ју ла 2006. го ди не, на осно ву чла на 11. тач ка 23. и чла на 
22. тач ка 5. Ста ту та гра да Но вог Са да („Слу жбе ни лист гра да Но вог Са-
да“, број 11/02) и да су овом од лу ком про пи са ни усло ви и на чин др жа ња 
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до ма ћих жи во ти ња у не ко мер ци јал не свр хе, за шти те, збри ња ва ња, хва та-
ња и од у зи ма ња до ма ћих жи во ти ња, као и не шко дљи вог укла ња ња уги-
ну лих до ма ћих жи во ти ња на те ри то ри ји гра да Но вог Са да (члан 1.). Од-
ред бом чла на 11. тач ка 23. Ста ту та је про пи са но да Град, у вр ше њу сво је 
над ле жно сти, пре ко сво јих ор га на, у скла ду са Уста вом и за ко ном уре ђу је 
и ор га ни зу је вр ше ње по сло ва у ве зи са др жа њем и за шти том до ма ћих и ег-
зо тич них жи во ти ња, док је од ред бом чла на 22. тач ка 5. Ста ту та про пи са но 
да Скуп шти на у скла ду са за ко ном до но си про пи се и дру ге оп ште ак те.

Од ред ба ма Уста ва, у од но су на ко је овла шће ни пред ла гач тра жи оце ну 
устав но сти, утвр ђе но је сле де ће: Ре пу бли ка Ср би ја је др жа ва срп ског на-
ро да и свих гра ђа на ко ји у њој жи ве, за сно ва на на вла да ви ни пра ва и со-
ци јал ној прав ди, на че ли ма гра ђан ске де мо кра ти је, људ ским и ма њин ским 
пра ви ма и сло бо да ма и при пад но сти европ ским прин ци пи ма и вред но-
сти ма (члан 1.); јем ства нео ту ђи вих људ ских и ма њин ских пра ва у Уста ву 
слу же очу ва њу људ ског до сто јан ства и оства ре њу пу не сло бо де и јед на ко-
сти сва ког по је дин ца у пра вед ном, отво ре ном и де мо крат ском дру штву, 
за сно ва ном на на че лу вла да ви не пра ва (члан 19.); пред Уста вом и за ко ном 
сви су јед на ки; сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту, без дис кри-
ми на ци је (члан 21. ст. 1. и 2.); људ ско до сто јан ство је не при ко сно ве но и 
сви су ду жни да га по шту ју и шти те (члан 23. став 1.); сва ко има пра во на 
лич ну сло бо ду и без бед ност; ли ше ње сло бо де до пу ште но је са мо из раз-
ло га и у по ступ ку ко ји је пред ви ђен за ко ном (члан 27. став 1.); ни ко се 
не мо же огла си ти кри вим за де ло ко је, пре не го што је учи ње но, за ко ном 
или дру гим про пи сом за сно ва ним на за ко ну ни је би ло пред ви ђе но као 
ка жњи во, ни ти му се мо же из ре ћи ка зна ко ја за то де ло ни је би ла пред-
ви ђе на (члан 34. став 1.); стан је не по вре див (члан 40. став 1.); јем чи се 
мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них на осно ву 
за ко на (члан 58. став 1.); јем чи се пра во на сле ђи ва ња, у скла ду са за ко ном 
(члан 59. став 1.); на уч но и умет нич ко ства ра ла штво је сло бод но (члан 74. 
став 1.); сва ко има пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну и на бла го вре ме но и 
пот пу но оба ве шта ва ње о ње ном ста њу; сва ко, а по себ но Ре пу бли ка Ср-
би ја и ауто ном на по кра ји на, од го во ран је за за шти ту жи вот не сре ди не; 
сва ко је ду жан да чу ва и по бољ ша ва жи вот ну сре ди ну (члан 74.). По ред 
на вед ног, од ред бом чла на 97. тач ка 9. Уста ва од ре ђе но је да Ре пу бли ка Ср-
би ја, у окви ру сво је над ле жно сти, уре ђу је и обез бе ђу је одр жи ви раз вој, 
си стем за шти те и уна пре ђе ња жи вот не сре ди не и за шти ту и уна пре ђе ње 
биљ ног и жи во тињ ског све та, док је од ред ба ма чла на 190. Уста ва утвр ђе на 
над ле жност оп шти не, у ко ју, из ме ђу оста лог, спа да и ста ра ње о за шти ти 
жи вот не сре ди не, као и оба вља ње по сло ва ко ји ни су так са тив но на ве де ни 
у овом чла ну Уста ва већ су од ре ђе ни за ко ном.

Та ко је од ред бом чла на 20. тач ка 26) За ко на о ло кал ној са мо у пра ви 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) про пи са но да оп шти на, пре ко сво-
јих ор га на, у скла ду са Уста вом и за ко ном уре ђу је и ор га ни зу је вр ше ње 
по сло ва у ве зи са др жа њем и за шти том до ма ћих и ег зо тич них жи во ти ња, 
док је од ред бом чла на 24. став 1. истог за ко на про пи са но да град вр ши 
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над ле жно сти оп шти не, као и дру ге над ле жно сти и по сло ве др жав не упра-
ве, ко ји су му за ко ном по ве ре ни.

Устав ни суд је утвр дио да су, са гла сно на ве де ним устав ним и за кон-
ским од ред ба ма, оп шти на, од но сно град овла шће ни да сво јим оп штим 
ак ти ма уре де усло ве и на чин др жа ња и за шти те до ма ћих и ег зо тич них 
жи во ти ња, у скла ду са Уста вом, за ко ном и сво јим ста ту ти ма. Са гла сно 
на ве де ном, Скуп шти на гра да Но вог Са да је оспо ре ну од лу ку, ко јом је уре-
ди ла усло ве и на чин др жа ња и за шти ту до ма ћих жи во ти ња, до не ла у гра-
ни ца ма устав них и за кон ских овла шће ња. Оспо ре ном од лу ком, по оце ни 
Устав ног су да, ни су по вре ђе на Уста вом за јем че на пра ва, на ко ја се пред ла-
гач по зи ва у свом пред ло гу, с об зи ром на то да се пред ви ђе ним ре ше њи ма 
из оспо ре не од лу ке, ко ја се од но се на усло ве и на чин др жа ња и за шти ту 
до ма ћих жи во ти ња, не огра ни ча ва ју људ ска пра ва и сло бо де ко ја су за јем-
че на Уста вом, као и да су ова ре ше ња са гла сна са устав ним на че ли ма о не-
при ко сно ве но сти људ ског до сто јан ства, за бра ни дис кри ми на ци је и пра ву 
на здра ву жи вот ну сре ди ну. На и ме, оспо ре ном од лу ком се не по вре ђу-
је на че ло прав не јед на ко сти гра ђа на, с об зи ром на то да су сва ли ца ко ја 
др же до ма ће жи во ти ње ста вље на у исти по ло жај и да мо ра ју по што ва ти 
огра ни че ња и оба ве зе ко ја су про пи са на оспо ре ном од лу ком у овој обла-
сти. На ве де но устав но на че ло не под ра зу ме ва ап со лут ну јед на кост гра ђа-
на већ га ран ту је њи хо ву јед на кост у по гле ду на чи на и усло ва оства ри ва ња 
не ког пра ва у иден тич ним прав ним си ту а ци ја ма уре ђе ним од ре ђе ним оп-
штим ак том. По ред на ве де ног, по је ди на Уста вом за јем че на људ ска пра ва 
и сло бо де у од но су на ко је пред ла гач тра жи оце ну устав но сти оспо ре не 
Од лу ке, као што су пра во на сло бо ду и без бед ност, прав ну си гур ност у 
ка зне ном пра ву, сло бо ду ми шље ња и из ра жа ва ња и пра во на имо ви ну, не 
мо гу се до ве сти у прав ну ве зу у од но су на ре ше ња ко ја пред ви ђа оспо ре на 
од лу ка, па сто га и не мо гу би ти од зна ча ја за оце ну устав но сти Од лу ке у 
це ли ни. Што се, пак, ти че оправ да но сти, це лис ход но сти и пра вич но сти 
пред ви ђе них ре ше ња у оспо ре ној Од лу ци, Устав ни суд ни је над ле жан да о 
то ме од лу чу је, са гла сно чла ну 167. Уста ва.

На осно ву на ве де ног, Устав ни суд је утвр дио да је Скуп шти на гра да 
Но вог Са да оспо ре ном Од лу ком уре ди ла усло ве и на чин др жа ња до ма-
ћих жи во ти ња са гла сно за кон ском овла шће њу да град, као је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве, са мо стал но уре ди и ор га ни зу је вр ше ње по сло ва у овој 
обла сти и да су пред ви ђе на ре ше ња у оспо ре ној Од лу ци у са гла сно сти са 
прин ци пи ма обез бе ђе ња за шти те и до бро би ти жи во ти ња, очу ва ња здра-
ве жи вот не сре ди не и не уз не ми ра ва ња тре ћих ли ца у оства ри ва њу сво-
јих пра ва.

Са гла сно из ло же ном, Уста ни суд је на осно ву од ре да ба чла на 45. тач ка 
14. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07) до нео 
Од лу ку, као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-167/2007 од 30. апри ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 53/09)
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Скуп шти на оп шти не се кре та ла у гра ни ца ма устав них и за кон ских 
овла шће ња уре ђу ју ћи пра ва и оба ве зе да ва о ца и ко ри сни ка ко му нал них 
про из во да и услу га, на чин из но ше ња и од ла га ња сме ћа, на чин на пла те 
це не за ко ри шће ње ове ко му нал не услу ге, као и од ре ђу ју ћи нов ча не ка-
зне за пре кр ша је.

Од ред бе чла на 196. ст. 1. и 4. Уста ва не да ју мо гућ ност сту па ња на 
сна гу оп штих ака та пре њи хо вог об ја вљи ва ња.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред ба чла на 4. у де лу ко ји гла си: „сту па на сна гу да-
ном до но ше ња“ Од лу ке о из ме ни и до пу ни Од лу ке о одр жа ва њу чи сто ће 
на те ри то ри ји оп шти не Сви лај нац („Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, број 
6/04), ни је у са гла сно сти са Уста вом.

2. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти од ре да ба чл. 1. до 3. Од лу ке из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду је под не та ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни-

то сти Од лу ке о из ме ни и до пу ни Од лу ке о одр жа ва њу чи сто ће на те ри-
то ри ји оп шти не Сви лај нац („Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, број 6/04). 
Под но си лац ини ци ја ти ве на во ди да су оспо ре ном Од лу ком до ма ћин ства 
на под руч ју ме сних за јед ни ца Ку ши ље во, Цр кве нац, Гра бо вац и Ду бље 
оба ве за на да вр ше из но ше ње и од ла га ње сме ћа у кон теј не ре и да за вр-
ше ње те услу ге пла ћа ју ви со ку на кна ду ко му нал ном пред у зе ћу „Мо ра ва“ 
из Сви лајн ца. Ис ти че да та ква услу га ни је тра же на ни ти је по треб на, из 
раз ло га што се ве ћи на ме шта на ба ви по љо при вре дом и не ма ју по тре бе да 
ко ри сте кон теј не ре.

У од го во ру Оп штин ског јав ног пра во бра ни ла штва у Сви лајн цу ис ти-
че се: да су на во ди из ини ци ја ти ве нео сно ва ни из раз ло га што је оспо ре на 
Од лу ка до не та у скла ду са од ред ба ма чл. 2. и 13. За ко на о ко му нал ним де-
лат но сти ма и Ста ту том оп шти не Сви лај нац; да је Од лу ка до не та и у скла-
ду са Уста вом, од стра не за ко ном овла шће ног ор га на, те да је об ја вље на 
у Оп штин ском слу жбе ном гла сни ку број 6/04; да је оспо ре ном Од лу ком 
од ре ђе но од ла га ње сме ћа у кон теј не ре, ка ко би се спре чи ло за га ђе ње жи-
вот не сре ди не и одр жа ла чи сто ћа се о ских пу те ва и ули ца.

Од лу ком о одр жа ва њу чи сто ће на те ри то ри ји оп шти не Сви лај нац, 
(„Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, бр. 15/98, 9/03 и 6/04) уре ђе ни су усло ви 
и ме ре за одр жа ва ње чи сто ће на јав ним по вр ши на ма на те ри то ри ји оп-
шти не Сви лај нац.

Оспо ре ном Од лу ком о из ме ни и до пу ни Од лу ке о одр жа ва њу чи сто ће 
на те ри то ри ји оп шти не Сви лај нац („Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, број 
6/04) про пи са но је: оба ве за до ма ћин ста ва на те ри то ри ји ме сних за јед ни ца 
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Ку ши ље во, Цр кве нац, Гра бо вац и Ду бље да вр ше из но ше ње и од ла га ње сме-
ћа у кон теј не ре, овла шће ње ко му нал ног пред у зе ћа да вр ши од во же ње сме-
ћа сво јим во зи ли ма на од ре ђе ну де по ни ју, као и оба ве за пла ћа ња на кна де за 
из но ше ње сме ћа овла шће ном пред у зе ћу од стра не до ма ћин ста ва, вла сни ка, 
од но сно ко ри сни ка стам бе но-по слов них про сто ри ја (члан 1.); нов ча не ка зне 
за не из вр ша ва ње утвр ђе них оба ве за (чл. 2. и 3.); сту па ње на сна гу ове од лу ке 
да ном до но ше ња и ње но об ја вљи ва ње у „Оп штин ском слу жбе ном гла сни-
ку“ (члан 4.). Од лу ка је до не та на осно ву чл. 2. и 13. За ко на о ко му нал ним де-
лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 16/97 и 42/98) и чла на 24. Ста ту та 
оп шти не Сви лај нац („Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, број 8/02).

Чла ном 196. став 1. Уста ва утвр ђе но је да се за ко ни и сви дру ги оп-
шти ак ти об ја вљу ју пре сту па ња на сна гу, а ставoм 4. овог чла на да за ко ни 
и дру ги оп шти ак ти сту па ју на сна гу нај ра ни је осмог да на од да на об ја-
вљи ва ња и мо гу да сту пе на сна гу ра ни је са мо ако за то по сто је на ро чи то 
оправ да ни раз ло зи, утвр ђе ни при ли ком њи хо вог до но ше ња.

Ка ко од ред бе чла на 196. ст. 1. и 4. Уста ва не да ју мо гућ ност сту па ња на 
сна гу оп штих ака та пре њи хо вог об ја вљи ва ња, Устав ни суд је утвр дио да 
одрeдба чла на 4. Од лу ке у де лу ко јим се утвр ђу је ње но сту па ње на сна гу 
да ном до но ше ња, ни је у са гла сно сти са Уста вом. Сто га је Суд, са гла сно од-
ред би чла на 53. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), без до но ше ња ре ше ња о по кре та њу по ступ ка, јер се оспо ре-
ном од ред бом Од лу ке ре гу ли ше пи та ње о ко ме Устав ни суд већ има за у-
зет став, од лу чио као у тач ки 1. из ре ке.

Чла ном 190. став 1. тач ка 1. Уста ва утвр ђе но је да оп шти на, пре ко сво-
јих ор га на, у скла ду са за ко ном уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој 
ко му нал них де лат но сти.

За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма утвр ђе не су ко му нал не де лат-
но сти и уре ђе ни оп шти усло ви и на чин њи хо вог оба вља ња и про пи са но је 
да оп шти на, град, од но сно град Бе о град, у скла ду са овим за ко ном, уре ђу-
је и обез бе ђу је усло ве оба вља ња ко му нал них де лат но сти и њи хо вог раз-
во ја, као и да су ко му нал не де лат но сти, де лат но сти од оп штег ин те ре са 
(чл. 1. 2. и 3.). Чла ном 4. став 1. тач ка 5) За ко на про пи са но је да су ко-
му нал не де лат но сти, у сми слу овог за ко на, де лат но сти про из вод ње и ис-
по ру ке ко му нал них про из во да и пру жа ње ко му нал них услу га, ко ји су не-
за мен љив услов жи во та и ра да гра ђа на и дру гих су бје ка та на од ре ђе ном 
под руч ју и то де лат но сти одр жа ва ња чи сто ће у гра до ви ма и на се љи ма у 
оп шти ни. Чла ном 5. тач ка 5) За ко на про пи са но је да су ко му нал не де лат-
но сти из чла на 4. За ко на, по ред оста лих де лат но сти, одр жа ва ње чи сто ће у 
гра до ви ма и на се љи ма у оп шти ни, где спа да и са ку пља ње сме ћа и дру гих 
при род них и ве штач ких от па да ка из стам бе них, по слов них и дру гих обје-
ка та, осим ин ду стриј ског от па да и опа сних ма те ри ја, њи хо во од во же ње и 
од ла га ње, укла ња ње от па да из по су да за от пат ке на јав ним ме сти ма, као 
и сме ћа и дру гог от па да са ули ца и јав них по вр ши на, чи шће ње и пра ње 
ули ца, тр го ва, пар ки ра ли шта и дру гих јав них по вр ши на. Чла ном 6. За ко-
на пред ви ђе не су оба ве зе оп шти не у ор га ни зо ва ном и трај ном оба вља њу 
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и раз во ју ко му нал них де лат но сти. Пре ма чла ну 8. став 1. За ко на, за оба-
вља ње ко му нал них де лат но сти оп шти на осни ва јав на ко му нал на пред у зе-
ћа или њи хо во оба вља ње по ве ра ва дру гом пред у зе ћу, од но сно пред у зет-
ни ку у скла ду са за ко ном и про пи сом скуп шти не оп шти не.

Чла ном 13. За ко на од ре ђе но је, из ме ђу оста лог, да скуп шти на оп шти-
не про пи су је усло ве и на чин ор га ни зо ва ња по сло ва у вр ше њу ко му нал-
них де лат но сти и усло ве за ко ри шће ње ко му нал них про из во да, од но сно 
ко му нал них услу га, пра ва и оба ве зе ко ри сни ка ко му нал них услу га, на чин 
на пла те це не за ко ри шће ње ко му нал них услу га, као и пра ва ко ри сни ка у 
слу ча ју не вр ше ња од но сно не ква ли тет ног вр ше ња ко му нал не услу ге. Чла-
ном 23. За ко на про пи са но је да јав но ко му нал но пред у зе ће од лу чу је, уз 
са гла сност скуп шти не оп шти не, од но сно ор га на оп шти не ко ји скуп шти-
на од ре ди о це ни ко му нал них про из во да и ко му нал них услу га ко ју пла-
ћа ју не по сред ни ко ри сни ци, по ред оста лог, и о из но ше њу кућ ног сме ћа, а 
чла ном 24. За ко на од ре ђе ни су еле мен ти за обра зо ва ње це на ко му нал них 
услу га, с тим што је тач ком 5) истог чла на оста вље на мо гућ ност да то мо гу 
би ти и дру ги еле мен ти у за ви сно сти од усло ва на тр жи шту и спе ци фич-
но сти по је ди них ко му нал них услу га.

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
129/07) про пи са но је да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду са Уста-
вом и за ко ном уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат-
но сти, по ред оста лих, одр жа ва ње чи сто ће у гра до ви ма и на се љи ма, као 
и ор га ни за ци о не, ма те ри јал не и дру ге усло ве за њи хо во оба вља ње, те про-
пи су је пре кр ша је за по вре де оп штин ских про пи са (члан 20. тач. 5) и 35)).

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва и за ко на, Устав ни суд је утвр-
дио да је Скуп шти на оп шти не Сви лај нац овла шће на да сво јим про пи сом 
утвр ди усло ве и на чин ор га ни зо ва ња по сло ва у ко му нал ној де лат но сти 
одр жа ва ња чи сто ће на те ри то ри ји оп шти не Сви лај нац, од но сно усло ве 
за одр жа ва ње чи сто ће, пра ва и оба ве зе јав ног ко му нал ног пред у зе ћа ко је 
одр жа ва чи сто ћу и пра ва и оба ве зе ко ри сни ка услу га, а та ко ђе и да утвр-
ди усло ве ко ри шће ња и на чин на пла те из вр ше них ко му нал них услу га, као 
и да од ре ди нов ча не ка зне за пре кр ша је, ко је при па да ју је ди ни ци ло кал не 
са мо у пра ве као из вор ни јав ни при хо ди у сми слу чла на 6. тач ка 9) За ко на 
о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник РС“, број 62/06), 
те да сто га оспо ре не од ред бе Од лу ке не са др же пре ко ра че ње овла шће ња 
скуп шти не оп шти не у по гле ду уре ђи ва ња усло ва за оба вља ње ко му нал-
них де лат но сти на те ри то ри ји од но сне оп шти не. На и ме, из бор кри те ри-
ју ма по ко ме ће се об ра чу на ва ти на пла та услу ге из но ше ња сме ћа ствар је 
про це не до но си о ца ак та и у скла ду је са од ред бом чла на 24. тач ка 5. За ко-
на о ко му нал ним де лат но сти ма пре ма ко ме еле мен те за обра зо ва ње це не 
ко му нал них услу га чи не, из ме ђу оста лог, и дру ги еле мен ти у за ви сно сти 
од усло ва на тр жи шту и спе ци фич но сти по је ди них ко му нал них услу га.

На осно ву из ло же ног, по оце ни Су да, про из ла зи да се Скуп шти на оп-
шти не Сви лај нац кре та ла у гра ни ца ма устав них и за кон ских овла шће ња 
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уре ђу ју ћи пра ва и оба ве зе да ва о ца и ко ри сни ка ко му нал них про из во да 
и услу га, уре ђу ју ћи на чин из но ше ња и од ла га ња сме ћа као и на чин на пла-
те це не за ко ри шће ње ове ко му нал не услу ге, као и од ре ђу ју ћи нов ча не ка-
зне за пре кр ша је, од но сно уре ђу ју ћи од но се на на чин од ре ђен оспо ре ним 
од ред ба ма Од лу ке.

О пи та њи ма при ме не оспо ре не Од лу ке у прак си, Устав ни суд ни је 
над ле жан да од лу чу је, у сми слу од ре да ба чла на 167. Уста ва.

Сто га је Устав ни суд утвр дио да не ма осно ва за по кре та ње по во дом 
под не те ини ци ја ти ве у од но су на од ред бе чл. 1. до 3. оспо ре не Од лу ке и, 
са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду, ини ци ја ти ву у 
том де лу ни је при хва тио.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач ка 1), чла на 46. тач ка 
5) За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је од лу чио као 
у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, од ред ба чла на 4. Од лу ке из тач ке 
1. из ре ке у де лу ко ји гла си: „сту па на сна гу да ном до но ше ња“, пре ста је да 
ва жи да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку 
Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУл-105/2008 од 11. ју на 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 51/09)

Скуп шти на оп шти не се кре та ла у гра ни ца ма устав них и за кон ских 
овла шће ња уре ђу ју ћи усло ве и на чин ор га ни зо ва ња по сло ва у вр ше њу ко-
му нал них де лат но сти пре чи шћа ва ња и ди стри бу ци је во де и пре чи шћа ва-
ња и од во ђе ња ат мос фер ских и от пад них во да, усло ве и на чин ко ри шће ња 
и одр жа ва ња јав ног град ског во до во да и ка на ли за ци је, као и пра ва и оба-
ве зе да ва о ца и ко ри сни ка ко му нал них про из во да и услу га, а у окви ру то га 
и од ре ђу ју ћи кри те ри ју ме за ка те го ри за ци ју ко ри сни ка услу га и на чин на-
пла те це не за ко му нал ни про из вод и ко ри шће ње ко му нал не услу ге.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не-
у став но сти и не за ко ни то сти од ре да ба чла на 41. став 1, чл. 45. и 47, чла на 
49. став 1, чл. 57. и 86. Од лу ке о јав ном во до во ду и ка на ли за ци ји оп шти не 
Ча чак („Слу жбе ни лист оп шти не Ча чак“, бр. 3/98, 3/02 и 11/04).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни-

то сти од ре да ба чла на 41. став 1, чл. 45. и 47, чла на 49. став 1, чл. 57. и 86. 
Од лу ке о јав ном во до во ду и ка на ли за ци ји оп шти не Ча чак („Слу жбе ни 
лист оп шти не Ча чак“, број 3/98).
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Под но си лац ини ци ја ти ве не на во ди раз ло ге оспо ра ва ња устав но сти 
и за ко ни то сти на ве де них од ре да ба Од лу ке већ са мо ис ти че: да је од ред ба 
чла на 49. став 1. Од лу ке не са гла сна са чла ном 23. став 1. За ко на о ко му-
нал ним де лат но сти ма и са мим тим са од ред ба ма чла на 113. став 1. тач ка 2. 
и чла на 119. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не; да је од ред ба 
чла на 41. став 1. Од лу ке не са гла сна са чла ном 24. За ко на о ко му нал ним 
де лат но сти ма и ти ме и са на ве де ним од ред ба ма Уста ва; да су од ред бе чл. 
45, 47. и 57. Од лу ке не са гла сне са чла ном 13. Уста ва и да је од ред ба чла на 
86. Од лу ке не са гла сна са чла ном 121. ст. 1. и 2. Уста ва.

У од го во ру Скуп шти не оп шти не Ча чак, као до но си о ца ак та, на во ди 
се: да оспо ре не од ред бе Од лу ке ни су у су прот но сти са Уста вом Ре пу бли ке 
Ср би је и За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма; да од ред бе чла на 49. став 1. 
оспо ре не Од лу ке ни су у су прот но сти са чла ном 23. За ко на о ко му нал ним 
де лат но сти ма, ни са од ред ба ма Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, јер је оп штин-
ском од лу ком од ре ђен об ве зник пла ћа ња оба ве за, а то је вла сник објек та, 
док су од но си из ме ђу вла сни ка објек та и за куп ца од но си обли га ци о но-
прав не при ро де из ме ђу та два ли ца, а не из ме ђу јед ног ко му нал ног пред-
у зе ћа као да ва о ца услу га и за куп ца; да оспо ре не од ред бе чла на 41. став 1. 
тач ка 1. и 3. и чла на 57. Од лу ке ни су у су прот но сти са чла ном 24. За ко на 
о ко му нал ним де лат но сти ма, као ни са од ред ба ма Уста ва Ре пу бли ке Ср-
би је из раз ло га што је оп штин ском од лу ком из вр ше на ка те го ри за ци ја 
ко ри сни ка услу га као ко ри сни ка из обла сти при вре де и ван при вре де, а 
раз ло зи за уво ђе ње раз ли чи тих ка те го ри ја по тро ша ча, а са мим тим и раз-
ли чи те це не услу га, уве де ни су у ци љу за шти те ин ди ви ду ал них по тро ша-
ча, јер су ко ри сни ци из обла сти при вре де и ван при вре де ве ћи по тро ша чи 
и еко ном ски ја чи; да оспо ре ни чл. 45. и 47. Од лу ке, ко ји ма се ука зу је на 
раз ли ку у пра ви ма и оба ве за ма ко ри сни ка услу га, ни су у су прот но сти са 
За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма и Уста вом; да члан 86. Од лу ке не ма 
по врат но деј ство, јер се ко ри сни ци ма услу га на ла же да у ро ку од 6 ме се ци 
од да на сту па ња на сна гу Од лу ке из вр ше стан дар ди за ци ју во до вод них и 
ка на ли за ци о них при кљу ча ка пре ма тех нич ким усло ви ма да ва о ца услу га.

Пре ма чла ну 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре да на сту па ња 
на сна гу овог за ко на окон ча ће се по од ред ба ма овог за ко на.

У спро ве де ном по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је:
Од лу ка о јав ном во до во ду и ка на ли за ци ји Оп шти не Ча чак („Слу жбе-

ни лист оп шти не Ча чак“, бр. 3/98, 3/02 и 11/04) до не та је на осно ву од ред-
бе чла на 13. За ко на о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 16/97 и 42/98).

Чла ном 3. Од лу ке про пи са но је да је ко ри сник услу га у сми слу те Од-
лу ке прав но или фи зич ко ли це чи ји су обје кат, уре ђа ји, по стро је ња и ин-
ста ла ци је при кљу че ни на во до вод ну и ка на ли за ци о ну мре жу да ва о ца 
услу га и ко ри сте во ду и ка на ли за ци ју на на чин и под усло ви ма из ове од-
лу ке. Оспо ре ном од ред бом чла на 41. став 1. Од лу ке од ре ђе но је да по сто је 
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три гру пе ко ри сни ка, и то: ко ри сни ци из обла сти при вре де и ван при вре-
де – пред у зе ћа, рад ње, за дру ге, бан ке и дру ге фи нан сиј ске ор га ни за ци је и 
дру га прав на ли ца, др жав ни ор га ни, јав не слу жбе, ин сти ту ци је, уста но ве 
и дру ги об ли ци ор га ни зо ва ња (тач ка 2)), као и до ма ћин ства у ин ди ви ду-
ал ним згра да ма (тач ка 3)). Оспо ре ним чла ном 45. Од лу ке од ре ђе но је да је 
вла сник или за ку пац ста на ко ји пре тво ри стам бе ни у по слов ни про стор 
ду жан да пла ти на кна ду за во ду и ка на ли за ци ју по це на ма за ко ри сни-
ке из обла сти при вре де или ван при вре де, пре ма спо ра зу му са стам бе ном 
згра дом о бро ју чла но ва за ко је је ду жан да пла ћа во ду и ка на ли за ци ју. 
Оспо ре ним чла ном 47. Од лу ке про пи са но је да је вла сник ко ји пре тва ра 
део ин ди ви ду ал не згра де у по слов ни про стор ду жан да при ја ви на ста лу 
про ме ну да ва о цу услу га и по ње го вом на ло гу да пла ти раз два ја ње мре же 
и уград њу но вог во до ме ра, а у про тив ном, да ва лац услу га има пра во да 
об ра чун и на пла ту укуп но по тро ше не во де и ка на ли за ци је вр ши при ме-
ном це на за ка те го ри ју ко ри сни ка из обла сти при вре де и ван при вре де. 
Оспо ре ном од ред бом чла на 49. став 1. Од лу ке про пи са но је да је ис кљу-
чи ви об ве зник пла ћа ња во де и ка на ли за ци је вла сник објек та, од но сно по-
слов ног про сто ра, без об зи ра на за куп ни или дру ги од нос из ме ђу ње га и 
дру гог ко ри сни ка. Оспо ре ним чла ном 57. Од лу ке утвр ђе но је да се ко ри-
сни ци ко ји при па да ју по тро ша чи ма из обла сти при вре де и ван при вре де 
рас по ре ђу ју у три ка те го ри је по вр сти де лат но сти за об ра чун и пла ћа ње 
во де, а оспо ре ним чла ном 86. Од лу ке од ре ђе но је да су у ро ку од 6 ме се-
ци од да на сту па ња на сна гу ове од лу ке ко ри сни ци ду жни из гра ђе не во-
до вод не или ка на ли за ци о не шах те из гра ди ти пре ма тех нич ким усло ви ма 
да ва о ца услу га из ове од лу ке.

У то ку по ступ ка пред Устав ним су дом Устав Ре пу бли ке Ср би је од 
1990. го ди не, ко ји је био на сна зи у вре ме до но ше ња оспо ре не Од лу ке и 
у од но су на ко ји је тра же на оце на устав но сти, пре стао је да ва жи да ном 
про гла ше ња Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 8. но вем бра 2006. го ди не, па је оце-
на устав но сти Од лу ке вр ше на у од но су на ва же ћи Устав.

Ини ци ја тор је тра жио оце ну оспо ре не Од лу ке у од но су на од ред бе 
чла на 13, чла на 113. став 1. тач ка 2, чла на 119. став 3. и чла на 121. ст. 1. и 2. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко је у ва же ћем Уста ву пред ста-
вља ју од ред бе чла на 21. став 1, чла на 190. став 1. тач ка 1), чла на 194. став 
3, чла на 195. став 2. и чла на 197. став 1. Уста ва.

На ве де ним од ред ба ма Уста ва утвр ђе но је да су пред Уста вом и за-
ко ном сви јед на ки (члан 21. став 1.); да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у 
скла ду са за ко ном уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де-
лат но сти (члан 190. став 1. тач ка 1)); да сви за ко ни и дру ги оп шти ак ти 
до не ти у Ре пу бли ци Ср би ји мо ра ју би ти са гла сни са Уста вом (члан 194. 
став 3.); да ста ту ти, од лу ке и сви дру ги оп шти ак ти ауто ном них по кра ји-
на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо ра ју би ти са гла сни са за ко ном (члан 
195. став 2.); да за ко ни и сви дру ги оп шти ак ти не мо гу има ти по врат но 
деј ство (члан 197. став 1.).
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Од ред бом чла на 2. За ко на о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 16/97 и 42/98) про пи са но је да оп шти на, град, од но сно 
град Бе о град у скла ду са овим за ко ном, уре ђу је и обез бе ђу је усло ве оба-
вља ња ко му нал них де лат но сти и њи хо вог раз во ја. Чла ном 4. За ко на про-
пи са но је да су ко му нал не де лат но сти, у сми слу овог за ко на, де лат но сти 
про из вод ње и ис по ру ке ко му нал них про из во да и пру жа ње ко му нал них 
услу га, и то, по ред оста лог, пре чи шћа ва ње и ди стри бу ци ја во де, пре чи-
шћа ва ње и од во ђе ње ат мос фер ских и от пад них во да. Пре ма од ред би чла-
на 5. став 1. тач ка 2)) За ко на, ко му нал не де лат но сти из чла на 4. овог за ко-
на об у хва та ју пре чи шћа ва ње и од во ђе ње ат мос фер ских и от пад них во да, 
са ку пља ње и укла ња ње от пад них, ат мос фер ских и по вр шин ских во да са 
јав них по вр ши на ка на ли за ци јом, од вод ним ка на ли ма, дре на жом или на 
дру ги на чин, њи хо во пре чи шћа ва ње и ис пу шта ње из мре же, одр жа ва-
ње ка на ли за ци о не мре же, ка на ла, слив ни ка и дру гих обје ка та за укла ња-
ње во да, чи шће ње сеп тич ких ја ма, као и са ку пља ње ис ко ри шће них во да 
од при кључ ка по тро ша ча на улич ну мре жу и од во ђе ње ка на ли за ци о ном 
мре жом, пре чи шћа ва ње и ис пу шта ње из мре же.

Од ред ба ма чла на 13. став 1. За ко на, по ред оста лог, утвр ђе но је: да 
скуп шти на оп шти не про пи су је усло ве и на чин ор га ни зо ва ња по сло-
ва у вр ше њу ко му нал них де лат но сти и усло ве за ко ри шће ње ко му нал них 
про из во да, од но сно ко му нал них услу га, а на ро чи то тех нич ко, са ни тар но хи-
ги јен ске и здрав стве не и дру ге по себ не усло ве за оба вља ње де лат но сти ко ји-
ма се обез бе ђу је од ре ђе ни обим, вр ста и ква ли тет услу га ако њи хов ква ли тет 
ни је про пи сан (тач ка 1)); на чин обез бе ђи ва ња кон ти ну и те та у вр ше њу ко-
му нал них де лат но сти (тач ка 2)); пра ва и оба ве зе јав ног ко му нал ног или дру-
гог пред у зе ћа, од но сно пред у зет ни ка, ко ји оба вља ју ко му нал ну де лат ност и 
ко ри сни ка ко му нал них про из во да и услу га (тач ка 3)); на чин на пла те це не за 
ко му нал не про из во де, од но сно за ко ри шће ње ко му нал них услу га, као и пра-
ва ко ри сни ка у слу ча ју не ис по ру ке или не ква ли тет не ис по ру ке ко му нал ног 
про из во да и не вр ше ња, од но сно не ква ли тет ног вр ше ња ко му нал не услу ге 
(тач ка 4)); на чин по сту па ња и овла шће ња ор га на оп шти не у слу ча ју не пред-
ви ђе них окол но сти, као и опе ра тив не ме ре ко је пред у зи ма јав но ко му нал но 
или дру го пред у зе ће, од но сно пред у зет ник у тим слу ча је ви ма (тач ка 5)).

За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма про пи са но је, та ко ђе, да јав но ко-
му нал но пред у зе ће од лу чу је, уз са гла сност скуп шти не оп шти не, од но сно 
ор га на оп шти не ко ји скуп шти на од ре ди о це ни ко му нал них про из во да и ко-
му нал них услу га ко ју пла ћа ју не по сред ни ко ри сни ци (члан 23. став 1.). Чла-
ном 24. За ко на утвр ђе но је да су еле мен ти за обра зо ва ње це на ко му нал них 
услу га: вр ста, обим и ква ли тет ко му нал них услу га ко ји се утвр ђу ју стан дар-
ди ма и нор ма ти ви ма ко је про пи ше оп шти на; вред ност сред ста ва ан га жо ва-
них у пру жа њу услу га; обим и ква ли тет уло же ног ра да у оба вља њу ко му нал-
них услу га; ви си на ма те ри јал них тро шко ва у оба вља њу ко му нал них услу га, 
пре ма стан дар ди ма и нор ма ти ви ма утро шка енер ги је, ма те ри јал них и дру-
гих тро шко ва или план ским кал ку ла ци ја ма; дру ги еле мен ти у за ви сно сти од 
усло ва на тр жи шту и спе ци фич но сти по је ди них ко му нал них услу га.
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По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва и За ко на о ко му нал ним де-
лат но сти ма, Устав ни суд је утвр дио да је Скуп шти на оп шти не Ча чак би ла 
овла шће на да сво јим про пи сом уре ди усло ве и на чин ор га ни зо ва ња по сло-
ва у вр ше њу ко му нал них де лат но сти пре чи шћа ва ња и ди стри бу ци је во де и 
пре чи шћа ва ња и од во ђе ња ат мос фер ских и от пад них во да, као и усло ве и 
на чин ко ри шће ња и одр жа ва ња јав ног град ског во до во да и ка на ли за ци је. 
Скуп шти на оп шти не је, та ко ђе, би ла овла шће на да про пи ше на чин на пла-
те це не за ко му нал не про из во де, од но сно за ко ри шће ње ко му нал них услу-
га, у за ви сно сти од раз ли чи тих вр ста ко ри сни ка услу га. Сто га се, по оце ни 
Устав ног су да, Скуп шти на оп шти не Ча чак кре та ла у гра ни ца ма устав них и 
за кон ских овла шће ња уре ђу ју ћи пра ва и оба ве зе да ва о ца и ко ри сни ка ко-
му нал них про из во да и услу га, од ре ђу ју ћи ка те го ри за ци ју ко ри сни ка услу-
га, од но сно уре ђу ју ћи дру га пи та ња од ре ђе на оспо ре ном Од лу ком. С об-
зи ром на на ве де но, Устав ни суд на ла зи да оспо ре не од ред бе Од лу ке ни су 
не са гла сне са од ред ба ма За ко на о ко му нал ним де лат но сти ма.

Та ко ђе, Суд сма тра да не сто је ни на во ди под но си о ца ини ци ја ти ве о 
по врат ном деј ству чла на 86. Од лу ке, бу ду ћи да су на ве де ном од ред бом на-
ло же не оба ве зе ко ри сни ци ма услу га убу ду ће, у ро ку од 6 ме се ци од да на 
сту па ња на сна гу Од лу ке, та ко да оспо ре на од ред ба ни је не са гла сна са 
чла ном 197. ст. 1. и 2. Уста ва.

У ве зи са оспо ра ва њем кри те ри ју ма за ка те го ри за ци ју ко ри сни ка 
услу га и утвр ђи ва ња пра ва и оба ве за ко ри сни ка услу га, од ре ђи ва ње тих 
кри те ри ју ма је ствар до но си о ца ак та, ни је не са гла сно од ред ба ма За ко на о 
ко му нал ним де лат но сти ма, ни ти се на тај на чин по вре ђу је на че ло за бра не 
дис кри ми на ци је из чла на 21. Уста ва, бу ду ћи да се на ве де ни кри те ри ју ми 
под истим усло ви ма од но се на све су бјек те ко ји се на ђу у ис тој прав ној 
си ту а ци ји про пи са ној оспо ре ним од ред ба ма Од лу ке.

Има ју ћи у ви ду све на ве де но, Устав ни суд је на шао да не ма осно ва за 
по кре та ње по ступ ка по во дом ини ци ја ти ве, па, са гла сно од ред би чла на 
53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), 
ини ци ја ти ву ни је при хва тио.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном 
су ду, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-354/2005 од 12. фе бру а ра 2009. го ди не

Скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве овла шће на је да сво јим 
про пи сом утвр ди усло ве и на чин ор га ни зо ва ња по сло ва у ко му нал ној 
де лат но сти одр жа ва ња чи сто ће на сво јој те ри то ри ји, пра ва и оба ве зе 
јав ног ко му нал ног пред у зе ћа ко је одр жа ва чи сто ћу и пра ва и оба ве зе 
ко ри сни ка услу га, као и да утвр ди на чин на пла те из вр ше них ко му нал-
них услу га. Из бор кри те ри ју ма по ко ји ма ће се об ра чу на ва ти це на услу ге 
из но ше ња сме ћа за сни ва се на еле мен ти ма утвр ђе ним За ко ном о ко му-
нал ним де лат но сти ма и дру гим еле мен ти ма, у за ви сно сти од усло ва на 
тр жи шту и спе ци фич но сти ко му нал не услу ге.
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Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти од ре да ба чла на 1. став 1. тач ка 1, чла на 
16. став 1. и чла на 44. ст. 1. и 2. Од лу ке о одр жа ва њу чи сто ће („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да“, бр. 27/02 и 11/05).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду је под не та ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни-

то сти од ре да ба чл. 1. став 1. тач ка 1, чла на 16. став 1. и чла на 44. ст. 1. и 2. 
Од лу ке о одр жа ва њу чи сто ће („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, бр. 27/02 
и 11/05). У ини ци ја ти ви се на во ди да оспо ре не од ред бе Од лу ке од ре ђу ју 
мо но по ли стич ки по ло жај пред у зе ћа (Град ска чи сто ћа) ко је се ба ви де лат-
но шћу од оп штег ин те ре са, јер на чин на ко ји је оспо ре ним од ред ба ма Од-
лу ке уре ђе но пру жа ње услу га чи шће ња и од во же ња сме ћа и пла ћа ња на-
кна де за ту услу гу, не од го ва ра ствар ном оба вља њу де лат но сти, у сми слу да 
се за аде кват но пру же ну услу гу пла ћа аде кват на на кна да. Ини ци ја тор на-
во ди да на чин на ко ји је уре ђе но пла ћа ње на кна де за услу ге чи шће ња и од-
во же ња сме ћа оспо ре ном Од лу ком не ма основ ни у Уста ву ни у би ло ком 
за ко ну. Ини ци ја тор сма тра да би ре ал но би ло утвр ђи ва ње на чи на пла ћа ња 
на кна де пре ма бро ју кон теј не ра ко ји се пра зне у од ре ђе ним вре мен ским 
ин тер ва ли ма и на во ди при мер при ме не у прак си оспо ре не Од лу ке.

На тра же ње Устав ног су да, са гла сно од ред би чла на 33. став 2. За ко на 
о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), до но си лац оспо-
ре ног ак та ни је до ста вио од го вор на ини ци ја ти ву.

У спро ве де ном по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је:
Од лу ку о одр жа ва њу чи сто ће („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, бр. 27/02 

и 11/05) до не ла је Скуп шти на гра да Бе о гра да, на осно ву чла на 13. став 1. За ко-
на о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 16/97 и 24/98).

Оспо ре ном од ред бом чла на 1. став 1. тач ка 1. Од лу ке од ре ђе но је да се 
том од лу ком про пи су ју усло ви и на чин ор га ни зо ва ња по сло ва у ко му нал-
ној де лат но сти одр жа ва ња чи сто ће на те ри то ри ји гра да Бе о гра да, као и 
усло ви ко ри шће ња ове ко му нал не услу ге, а на ро чи то: усло ви за одр жа ва-
ње чи сто ће ко ји ма се обез бе ђу је од ре ђе ни обим, вр ста и ква ли тет услу ге, 
пра ва и оба ве зе јав ног ко му нал ног пред у зе ћа или дру гог пред у зе ћа, од-
но сно пред у зет ни ка ко ји одр жа ва чи сто ћу и пра ва и оба ве зе ко ри сни ка 
услу га. Ста вом 2. на ве де ног чла на про пи са но је да је одр жа ва ње чи сто ће 
ко му нал на де лат ност од оп штег ин те ре са.

Оспо ре ном од ред бом чла на 16. став 1. Од лу ке про пи са но је да пред-
у зе ће, од но сно пред у зет ник, кућ но сме ће ко је се из но си у пла стич ној ке-
си од во зи шест пу та не дељ но, а кућ но сме ће ко је се из но си у кон теј не ре 
од во зи три пу та не дељ но, у јед на ким вре мен ским раз ма ци ма, те да се, по 
по тре би, кућ но сме ће мо же од во зи ти и ви ше пу та не дељ но.
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Оспо ре ним од ред ба ма чла на 44. ст. 1. и 2. Од лу ке про пи са но је да се 
це на утвр ђе на за од во же ње кућ ног сме ћа об ра чу на ва по ква драт ном ме-
тру стам бе ног про сто ра и пла ћа ме сеч но (став 1.), да се це на утвр ђе на за 
од во же ње кућ ног сме ћа об ра чу на ва по ква драт ном ме тру за тво ре ног по-
слов ног про сто ра и отво ре ног по слов ног про сто ра ко ји је у функ ци ји оба-
вља ња по слов не де лат но сти, а за отво ре ни по слов ни про стор ко ји ни је у 
функ ци ји оба вља ња по слов не де лат но сти об ра чу на ва се по кон теј не ру и 
пла ћа ме сеч но (став 2.).

Од ред бом чла на 189. Уста ва утвр ђе но је, по ред оста лог, да град има над-
ле жно сти ко је су Уста вом по ве ре не оп шти ни; да град Бе о град има над ле-
жно сти ко је су Уста вом и за ко ном по ве ре не оп шти ни и гра ду. Чла ном 190. 
став 1. тач ка 1. Уста ва утвр ђе но је да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду 
са за ко ном уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти.

За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
16/97 и 24/98) утвр ђе не су ко му нал не де лат но сти и уре ђе ни оп шти усло-
ви и на чин њи хо вог оба вља ња и про пи са но је да оп шти на, град, од но сно 
град Бе о град, у скла ду са овим за ко ном, уре ђу је и обез бе ђу је усло ве оба-
вља ња ко му нал них де лат но сти и њи хо вог раз во ја, као и да су ко му нал не 
де лат но сти, де лат но сти од оп штег ин те ре са (чл. 1, 2. и 3.).

Чла ном 4. став 1. тач ка 5) За ко на про пи са но је да су ко му нал не де лат-
но сти, у сми слу тог за ко на, де лат но сти про из вод ње и ис по ру ке ко му нал-
них про из во да и пру жа ње ко му нал них услу га, ко ји су не за мен љив услов 
жи во та и ра да гра ђа на и дру гих су бје ка та на од ре ђе ном под руч ју, из ме ђу 
оста лог и де лат но сти одр жа ва ња чи сто ће у гра до ви ма и на се љи ма у оп-
шти ни. Чла ном 5. тач ка 5) За ко на про пи са но је да су ко му нал не де лат но-
сти из чла на 4. За ко на, по ред оста лог, и де лат но сти одр жа ва ња чи сто ће у 
гра до ви ма и на се љи ма у оп шти ни, где спа да и са ку пља ње сме ћа и дру гих 
при род них и ве штач ких от па да ка из стам бе них, по слов них и дру гих обје-
ка та, осим ин ду стриј ског от па да и опа сних ма те ри ја, њи хо во од во же ње и 
од ла га ње, укла ња ње от па да из по су да за от пат ке на јав ним ме сти ма, као 
и сме ћа и дру гог от па да са ули ца и јав них по вр ши на, чи шће ње и пра ње 
ули ца, тр го ва, пар ки ра ли шта и дру гих јав них по вр ши на. Чла ном 6. За ко-
на утвр ђе не су оба ве зе оп шти не у ор га ни зо ва ном и трај ном оба вља њу и 
раз во ју ко му нал них де лат но сти. Пре ма чла ну 8. став 1. За ко на за оба вља-
ње ко му нал них де лат но сти оп шти на осни ва јав на ко му нал на пред у зе ћа 
или њи хо во оба вља ње по ве ра ва дру гом пред у зе ћу, од но сно пред у зет ни ку 
у скла ду са за ко ном и про пи сом скуп шти не оп шти не.

Чла ном 13. За ко на од ре ђе но је, из ме ђу оста лог, да скуп шти на оп шти-
не про пи су је усло ве и на чин ор га ни зо ва ња по сло ва у вр ше њу ко му нал-
них де лат но сти и усло ве за ко ри шће ње ко му нал них про из во да, од но сно 
ко му нал них услу га, пра ва и оба ве зе ко ри сни ка ко му нал них услу га, на чин 
на пла те це не за ко ри шће ње ко му нал них услу га, као и пра ва ко ри сни ка у 
слу ча ју не вр ше ња, од но сно не ква ли тет ног вр ше ња ко му нал не услу ге. Чла-
ном 23. За ко на про пи са но је да јав но ко му нал но пред у зе ће од лу чу је, уз 
са гла сност скуп шти не оп шти не, од но сно ор га на оп шти не ко ји скуп шти на 
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од ре ди о це ни ко му нал них про из во да и ко му нал них услу га ко ју пла ћа-
ју не по сред ни ко ри сни ци, по ред оста лог и о из но ше њу кућ ног сме ћа, а 
чла ном 24. За ко на од ре ђе ни су еле мен ти за обра зо ва ње це на ко му нал них 
услу га, с тим што је тач ком 5) истог чла на оста вље на мо гућ ност да то мо гу 
би ти и дру ги еле мен ти у за ви сно сти од усло ва на тр жи шту и спе ци фич-
но сти по је ди них ко му нал них услу га.

По ла зе ћи од на ве де них устав них и за кон ских од ре да ба, Устав ни суд је 
утвр дио да је Скуп шти на гра да Бе о гра да овла шће на да сво јим про пи сом 
утвр ди усло ве и на чин ор га ни зо ва ња по сло ва у ко му нал ној де лат но сти 
одр жа ва ња чи сто ће на те ри то ри ји гра да Бе о гра да, од но сно усло ве за одр-
жа ва ње чи сто ће, као и пра ва и оба ве зе јав ног ко му нал ног пред у зе ћа ко ји 
одр жа ва чи сто ћу и пра ва и оба ве зе ко ри сни ка услу га, а та ко ђе и да утвр-
ди усло ве ко ри шће ња и на чин на пла те из вр ше них ко му нал них услу га, 
та ко да оспо ре не од ред бе Од лу ке не са др же пре ко ра че ње овла шће ња Гра-
да у по гле ду уре ђи ва ња усло ва за оба вља ње ко му нал них де лат но сти. На-
и ме, из бор кри те ри ју ма по ко ме ће се об ра чу на ва ти на пла та услу ге из но-
ше ња сме ћа ствар је про це не до но си о ца ак та и у скла ду је са од ред бом 
чла на 24. тач ка 5. За ко на о ко му нал ним де лат но сти ма пре ма ко ме еле мен-
те за обра зо ва ње це не ко му нал них услу га чи не, по ред еле ме на та на ве де-
них у овој од ред би, и дру ги еле мен ти у за ви сно сти од усло ва на тр жи шту 
и спе ци фич но сти по је ди них ко му нал них услу га.

О пи та њи ма при ме не оспо ре не од лу ке у прак си, Устав ни суд ни је над-
ле жан да од лу чу је, у сми слу од ре да ба чла на 167. Уста ва.

На осно ву из ло же ног и чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном су ду („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 109/07), Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-79/2007 од 19. фе бру а ра 2009. го ди не

Енер гет ски су бјект, тј. јав но ко му нал но пред у зе ће, дру го пред у зе ће 
или пред у зет ник ко ји оба вља ко му нал ну де лат ност снаб де ва ња то плот-
ном енер ги јом од го во ран је за одр жа ва ње гра ђе вин ских и дру гих обје-
ка та, по стро је ња и опре ме ко ји слу же за оба вља ње ко му нал не де лат но-
сти, об у хва та ју ћи под ста ни цу, од но сно мер ни ин стру мент, а уну тра шње 
ин ста ла ци је цен трал ног гре ја ња и греј них те ла у ста но ви ма и по слов-
ним про сто ри ја ма до под ста ни це ду жни су да одр жа ва ју вла сни ци ста-
но ва и по слов ног про сто ра.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти и не за ко ни то сти одредaба чла на 15. Од лу ке о усло ви ма 
снаб де ва ња гра да то плом енер ги јом („Слу жбе ни гла сник оп шти не При је-
по ље“, бр. 13–15/03).
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О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то-

сти од ре да ба чла на 15. Од лу ке на ве де не у из ре ци. У ини ци ја ти ви се на во ди 
да оспо ре не од ред бе чла на 15. Од лу ке ко ји ма се зах те ва од вла сни ка ста но ва 
и по слов ног про сто ра да одр жа ва ју у ис прав ном ста њу ин ста ла ци је то плот-
не мре же од под ста ни це до ста но ва, ни су у са гла сно сти са од ред бом чла на 
137. За ко на о енер ге ти ци, ко јом је про пи са но да је то оба ве за енер гет ског су-
бјек та ко ји про из во ди то плот ну енер ги ју. Ини ци ја то ри на во де да вла сни ци 
ста но ва и по слов ног про сто ра ни су у оба ве зи да одр жа ва ју на ве де не ин ста-
ла ци је, ис ти чу ћи да ста на ри ни су ни струч ни ни ква ли фи ко ва ни за то.

Скуп шти на оп шти не При је по ље ни је до ста ви ла од го вор на на во де из 
ини ци ја ти ве већ је сво јим до пи сом оба ве сти ла Устав ни суд да оспо ре на 
Од лу ка ни је ме ња на и до пу ња ва на и да ни је пре ста ла да ва жи.

Пре ма чла ну 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре сту па ња на 
сна гу овог за ко на, окон ча ће се по од ред ба ма овог за ко на.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је:
Скуп шти на оп шти не При је по ље, с по зи вом на чл. 2, 4, 8, 11. и 12. За ко на 

о ко му нал ним де лат но сти ма, члан 33. За ко на о пре кр ша ји ма и члан 27. Ста-
ту та оп шти не При је по ље, до не ла је Од лу ку о усло ви ма снаб де ва ња гра да то-
плом енер ги јом („Слу жбе ни гла сник оп шти не При је по ље“, бр. 13–15/03).

Од ред ба ма чла на 15. Од лу ке про пи са но је: да се ин ста ла ци је цен трал-
ног гре ја ња и греј них те ла у ста но ви ма и по слов ном про сто ру од под ста-
ни це цен трал ног гре ја ња мо ра ју одр жа ва ти у ис прав ном ста њу (став 1.); 
да су ин ста ла ци је из ста ва 1. овог чла на ду жни да одр жа ва ју вла сни ци 
ста но ва и по слов ног про сто ра (став 2.).

Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је ва жио у вре ме под-
но ше ња пред мет не ини ци ја ти ве, пре стао је да ва жи 8. но вем бра 2006. го-
ди не сту па њем на сна гу но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, та ко да се оце на 
устав но сти оспо ре не Од лу ке мо гла вр ши ти са мо у од но су на од ред бе ва-
же ћег Уста ва. Та ко ђе, оце на за ко ни то сти оспо ре ног оп штег ак та, са гла сно 
од ред ба ма чла на 167. Уста ва, мо же се вр ши ти у од но су на ва же ће за ко не.

Уста вом је утвр ђе но да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду са за-
ко ном, уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти 
(члан 190. став 1. тач ка 1.).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср-
би је“, број 129/07) про пи са но је да оп шти на пре ко сво јих ор га на, у скла ду 
са Уста вом и за ко ном, уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал-
них де лат но сти (из ме ђу оста лог и про из вод њу и снаб де ва ње па ром и то-
плом во дом), као и ор га ни за ци о не, ма те ри јал не и дру ге усло ве за њи хо во 
оба вља ње (члан 20. тач ка 5)).

За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 
Ср би је“, бр. 16/97 и 42/98) про пи са но је: да оп шти на, град, од но сно град 
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Бе о град, у скла ду са овим за ко ном, уре ђу је и обез бе ђу је усло ве оба вља ња 
ко му нал них де лат но сти и њи хо вог раз во ја (члан 2); да су ко му нал не де лат-
но сти, де лат но сти од оп штег ин те ре са (члан 3.); да су ко му нал не де лат но-
сти, у сми слу овог за ко на, де лат но сти про из вод ње и ис по ру ке ко му нал них 
про из во да и пру жа ње ко му нал них услу га, ко је су не за мен љив услов жи-
во та и ра да гра ђа на и дру гих су бје ка та на од ре ђе ном под руч ју, и то, по-
ред оста лог, про из вод ња и снаб де ва ње па ром и то плом во дом (члан 4. став 
1. тач ка 3)); да је про из вод ња и снаб де ва ње па ром и то плом во дом про-
из вод ња, са ку пља ње и ис по ру ка то пле во де и па ре из да љин ског цен тра-
ли зо ва ног из во ра или по је ди нач них из во ра за гре ја ње стам бе них згра да 
и ста но ва, као и по слов них про сто ри ја, то пло вод ном мре жом од под ста ни-
ца по тро ша ча, од но сно мер ног ин стру мен та, об у хва та ју ћи и под ста ни цу, 
од но сно мер ни ин стру мент (члан 5. тач ка 3)); да оп шти на обез бе ђу је ор га-
ни зо ва но и трај но оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти, а на ро чи то 
ма те ри јал не, тех нич ке и дру ге усло ве за из град њу, одр жа ва ње и функ ци-
о ни са ње ко му нал них обје ка та за обез бе ђи ва ње тех нич ког и тех но ло шког 
је дин ства си сте ма (члан 6. став 1. тач ка 1)); да се ко му нал ним објек ти ма, у 
сми слу ста ва 1. тач ка 1) овог за ко на, сма тра ју гра ђе вин ски објек ти са уре-
ђа ји ма, ин ста ла ци ја ма и опре мом, са ма по стро је ња, уре ђа ји и ин ста ла ци је 
и дру ги објек ти ко ји слу же за про из вод њу ко му нал них про из во да и пру-
жа ње ко му нал них услу га ко ри сни ци ма, као и уре ђе но гра ђе вин ско зе мљи-
ште и дру га до бра у оп штој упо тре би (члан 6. став 2.); да, по ред оста лог, и 
де лат ност про из вод ње и снаб де ва ње па ром и то плом во дом оба вља ју јав на 
ко му нал на пред у зе ћа (члан 8. став 2.); да скуп шти на оп шти не про пи су је 
усло ве и на чин ор га ни зо ва ња по сло ва у вр ше њу ко му нал них де лат но сти и 
усло ве за ко ри шће ње ко му нал них про из во да, од но сно ко му нал них услу га, 
а на ро чи то тех нич ко, са ни тар но-хи ги јен ске и здрав стве не и дру ге по себ не 
усло ве за оба вља ње де лат но сти ко ји ма се обез бе ђу је од ре ђе ни обим, вр-
ста и ква ли тет услу га, ако њи хов ква ли тет ни је про пи сан, на чин обез бе-
ђи ва ња кон ти ну и те та у вр ше њу ко му нал них де лат но сти, пра ва и оба ве зе 
јав ног ко му нал ног или дру гог пред у зе ћа, од но сно пред у зет ни ка, ко ји оба-
вља ју ко му нал ну де лат ност и ко ри сни ка ко му нал них про из во да и услу га 
и др. (члан 13. став 1. тач. 1) до 3)); да јав но ко му нал но пред у зе ће и дру-
го пред у зе ће, од но сно пред у зет ник ко ме је по ве ре но оба вља ње ко му нал не 
де лат но сти ор га ни зу је свој рад и по сло ва ње на на чин ко јим се обез бе ђу је 
стал на функ ци о нал на спо соб ност ко му нал них обје ка та, одр жа ва ње гра ђе-
вин ских и дру гих обје ка та, по стро је ња и опре ме ко је слу же за оба вља ње 
ко му нал них де лат но сти (члан 14. став 2. тач ка 7)).

За ко ном о енер ге ти ци („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је“, број 
84/04) про пи са но је: да је енер гет ски су бјект, у сми слу овог за ко на, прав но 
ли це, од но сно пред у зет ник, ко је је упи са но у при вред ни ре ги стар за оба-
вља ње јед не или ви ше де лат но сти (члан 3. тач ка 9)); да је ку пац, у сми слу 
овог за ко на, прав но или фи зич ко ли це ко је ку пу је енер ги ју (члан 3. тач ка 
12)); да мер ни уре ђа ји, од но сно мер но-ре гу ла ци о на ста ни ца, пред ста вља 
ме сто пре да је енер ги је и ме сто раз гра ни че ња од го вор но сти за пре да ту 
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енер ги ју из ме ђу енер гет ских су бје ка та ме ђу соб но, од но сно из ме ђу енер-
гет ског су бјек та и куп ца енер ги је, као и да мер не уре ђа је, од но сно мер но-
ре гу ла ци о не ста ни це за при кљу че ње обје ка та ку па ца, од но сно про из во ђа-
ча енер ги је на си стем обез бе ђу је енер гет ски су бјект за пре нос, тран спорт, 
од но сно ди стри бу ци ју и ду жан је да их као сво ја сред ства угра ди, одр-
жа ва, ба жда ри и вр ши ме ре ње ис по ру че не енер ги је (члан 54.); да ку пац 
има пра во да зах те ва у слу ча ју тех нич ких или дру гих смет њи у ис по ру ци 
енер ги је, чи ји узрок ни је на објек ту куп ца, да се те смет ње от кло не у при-
ме ре ном ро ку (члан 60. став 1.); да је ку пац ду жан да енер ги ју ко ри сти 
под усло ви ма, на на чин и за на ме не утвр ђе не уго во ром о про да ји енер ги је 
(члан 61.); да у слу ча ју тех нич ких или дру гих смет њи у ис по ру ци енер-
ги је чи ји је узрок на објек ту куп ца или у слу ча ју ка да ку пац не из вр ша ва 
уго вор не оба ве зе, енер гет ски су бјект за пре нос, од но сно тран спорт или 
ди стри бу ци ју, об у ста ви ће ис по ру ку енер ги је куп цу, под усло ви ма и на на-
чин про пи сан овим за ко ном и дру гим про пи си ма у скла ду са овим за ко-
ном (члан 63. став 1.); да је енер гет ски су бјект ко ји про из во ди то плот ну 
енер ги ју ду жан да про из вод не ка па ци те те, под ста ни це и дру ге ин ста ла-
ци је одр жа ва у ис прав ном ста њу, да обез бе ди њи хо ву стал ну по гон ску и 
функ ци о нал ну спо соб ност и без бед но ко ри шће ње у скла ду са тех нич ким 
и дру гим про пи си ма и стан дар ди ма ко ји се од но се на усло ве екс пло а та-
ци је те вр сте обје ка та и ин ста ла ци ја, њи хо ву без бед ност и усло ве за шти те 
жи вот не сре ди не утвр ђе не за ко ном и дру гим про пи си ма (члан 137.); да 
енер гет ски су бјект ко ји оба вља де лат ност ди стри бу ци је то плот не енер ги-
је оба вља и де лат ност упра вља ња ди стри бу тив ним си сте мом за то плот ну 
енер ги ју и де лат ност снаб де ва ња то плот ном енер ги јом та риф них ку па ца 
под усло ви ма утвр ђе ним овим за ко ном и про пи си ма ко је до но си над ле-
жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, гра да, од но сно гра да Бе о гра да 
(члан 142. став 1.); да је ди стри бу тер то плот не енер ги је од го во ран за одр-
жа ва ње, функ ци о ни са ње и раз вој ди стри бу тив ног си сте ма ускла ђе ног са 
по тре ба ма ку па ца ко ји ма и по ру чу је то плот ну енер ги ју на од ре ђе ном под-
руч ју (члан 143. став 1.); да над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, 
гра да, од но сно гра да Бе о гра да сво јим про пи сом утвр ђу је усло ве и на чин 
обез бе ђи ва ња кон ти ну и те та у снаб де ва њу то плот ном енер ги јом ку па ца 
на свом под руч ју, пра ва и оба ве зе про из во ђа ча и ди стри бу те ра то плот-
не енер ги је, пра ва и оба ве зе ку па ца то плот не енер ги је, од ре ђу је ор ган ко-
ји до но си та риф не си сте ме, из да је ли цен це и ко ји да је са гла сност на це не 
то плот не енер ги је и про пи су је дру ге усло ве ко ји ма се обез бе ђу је ре дов но 
и си гур но снаб де ва ње ку па ца то плот ном енер ги јом, у скла ду са за ко ном 
(члан 145. став 1.).

На осно ву на ве де них устав них и за кон ских од ре да ба, Устав ни суд 
је утвр дио да је оп шти на овла шће на да уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и 
раз вој ко му нал не де лат но сти ко ја се од но си на про из вод њу и снаб де ва ње 
па ром и то плом во дом, као и да је над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве овла шћен да сво јим про пи сом утвр ђу је, по ред оста лог, усло ве 
и на чин обез бе ђи ва ња кон ти ну и те та у снаб де ва њу то плот ном енер ги јом 
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ку па ца на свом под руч ју, пра ва и оба ве зе про из во ђа ча и ди стри бу те ра то-
плот не енер ги је и пра ва и оба ве зе ку па ца то плот не енер ги је.

Из од ре да ба За ко на о ко му нал ним де лат но сти ма, ко ји ма је про пи са-
на са др жи на на ве де не ко му нал не де лат но сти, по јам ко му нал ног објек та и 
оба ве за но си о ца ко му нал не де лат но сти, про из ла зи да се оба ве за но си о ца 
ко му нал не де лат но сти да одр жа ва гра ђе вин ске и дру ге објек те, по стро-
је ња и опре му ко ја слу же за оба вља ње ко му нал них де лат но сти од но си 
на одр жа ва ње оних уре ђа ја и опре ме по тро ша ча ко ји су За ко ном од ре-
ђе ни као ко му нал ни објек ти, об у хва та ју ћи под ста ни цу, од но сно мер ни 
ин стру мент. Пре ма оце ни Устав ног су да, оба ве за јав ног ко му нал ног 
пред у зе ћа, дру гог пред у зе ћа или пред у зет ни ка ко ји оба вља ју ко му нал ну 
де лат ност да одр жа ва објек те и опре му ко ји чи не са став ни део пред мет не 
ко му нал не де лат но сти не од но си се на ин ста ла ци је цен трал ног гре ја ња и 
греј них те ла у ста но ви ма и по слов ном про сто ру до под ста ни це. Та ко ђе, 
по ла зе ћи од од ре да ба За ко на о енер ге ти ци, ко ји ма се уре ђу је ме сто раз-
гра ни че ња од го вор но сти за пре да ту енер ги ју, пра ва и оба ве зе ку па ца у 
слу ча ју тех нич ких и дру гих смет њи у ис по ру ци енер ги је чи ји је узрок на 
објек ту куп ца, као и оба ве зе енер гет ског су бјек та ко ји оба вља де лат ност 
ди стри бу ци је то плот не енер ги је, Устав ни суд је утвр дио да енер гет ски 
су бјект ни је од го во ран за одр жа ва ње уну тра шњих ин ста ла ци ја у објек ту 
куп ца већ да је за то од го во ран ку пац то плот не енер ги је. Сто га је Устав-
ни суд оце нио да про пи си ва ње да су уну тра шње ин ста ла ци је ду жни да 
одр жа ва ју вла сни ци ста но ва и по слов ног про сто ра, на на чин ка ко је то 
од ре ђе но оспо ре ним од ред ба ма Од лу ке, ни је не са гла сно са Уста вом и за-
ко ном. Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд ни је на шао основ за по кре-
та ње по ступ ка по во дом под не те ини ци ја тве, те је са гла сно чла ну 53. став 
3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07) од лу чио 
да не при хва ти ини ци ја ти ву.

Са гла сно из не том, а на осно ву од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на о 
Устав ном су ду, Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-436/2005 од 17. ју на 2009. го ди не

Скуп шти на оп шти не је по сту пи ла у гра ни ца ма сво јих устав них и 
за кон ских овла шће ња ка да је про пи са ла да су ко ри сни ци и соп стве ни ци 
стам бе них и по слов них про сто ри ја, као ко ри сни ци ко му нал них услу га, 
ду жни да за од во же ње и де по но ва ње кућ ног сме ћа ко ри сте услу ге пред-
у зе ћа ко је оба вља на ве де ну ко му нал ну де лат ност.

С об зи ром на то да је оспо ре на Од лу ка до не та на осно ву од ре да ба 
За ко на о ко му нал ним де лат но сти ма, ко ји уре ђу је обли га ци о не од но се у 
обла сти ко му нал них де лат но сти, Устав ни суд је утвр дио да, са гла сно од-
ред би чла на 27. став 2. За ко на о обли га ци о ним од но си ма, оспо ре на од-
ред ба Од лу ке има зна че ње про пи са ко ји оба ве зу је уго вор не стра не при 
уре ђи ва њу тих од но са, те да се оспо ре ном од ред бом Од лу ке не по вре ђу је 
на че ло ауто но ми је во ље из чла на 10. За ко на о обли га ци о ним од но си ма.
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Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти од ред бе чла на 7. став 2. Од лу ке о одр жа ва-
њу чи сто ће („Слу жбе ни лист оп шти не Бе ла Цр ква“, број 5/98).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то-

сти од ред бе чла на 7. став 2. Од лу ке на ве де не у из ре ци. Ини ци ја тор на во ди 
да је на осно ву оспо ре не од ред бе Од лу ке оба ве зан да као вла сник стам бе не 
згра де пла ћа ко му нал ном пред у зе ћу на кна ду за услу гу од но ше ња кућ ног 
сме ћа, иако ту услу гу не ко ри сти, већ сам о свом тро шку вр ши из но ше ње 
сме ћа на де по ни ју чи ју је ло ка ци ју од ре ди ла оп шти на. Ини ци ја тор сма тра 
да су оспо ре ном од лу ком „по вре ђе на ње го ва пра ва“ из чла на 10. За ко на о 
обли га ци о ним од но си ма, ко ји про пи су је сло бод но уре ђе ње обли га ци о них 
од но са, као и да су уче сни ци у обли га ци о ном од но су рав но прав ни.

Скуп шти на оп шти не Бе ла Цр ква у од го во ру на во ди да је оспо ре на од-
ред ба чла на 7. став 2. Од лу ке у скла ду са Уста вом и за ко ном, а пре све га са 
За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма. До но си лац ак та на во ди да је очи-
глед но да гра ђа ни из ве ли ког бро ја раз ло га не мо гу са ми да од во зе сме-
ће, да га де по ну ју, спа љу ју и дру го, већ то мо же чи ни ти са мо овла шће на 
ко му нал на ор га ни за ци ја ко ја за те рад ње рас по ла же од го ва ра ју ћим сред-
стви ма и ме стом – де по ни јом на ко јој се те рад ње мо гу вр ши ти.

Пре ма чла ну 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре сту па ња на 
сна гу овог за ко на, окон ча ће се по од ред ба ма овог за ко на.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је:
Скуп шти на оп шти не Бе ла Цр ква, с по зи вом на од ред бе чл. 13, 15, 16. 

и 17. За ко на о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
16/97) и од го ва ра ју ће од ред бе Ста ту та оп шти не Бе ла Цр ква, до не ла је Од лу-
ку о одр жа ва њу чи сто ће („Слу жбе ни лист оп шти не Бе ла Цр ква“, број 5/98).

Оспо ре ном од ред бом чла на 7. став 2. Од лу ке про пи са но је да су за од-
во же ње и де по но ва ње кућ ног сме ћа, ко ри сни ци и соп стве ни ци стам бе них 
и по слов них про сто ри ја ду жни да ко ри сте услу ге ко му нал них пред у зе ћа 
и ово сме ће не сме ју са ми од во зи ти, де по но ва ти, спа љи ва ти, уни шта ва ти, 
за ко па ва ти или на дру ги на чин укла ња ти.

Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је ва жио у вре ме под-
но ше ња пред мет не ини ци ја ти ве, пре стао је да ва жи 8. но вем бра 2006. го-
ди не сту па њем на сна гу но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, та ко да се оце на 
устав но сти оспо ре не Од лу ке мо гла вр ши ти са мо у од но су на од ред бе ва-
же ћег Уста ва. Та ко ђе, оце на за ко ни то сти оспо ре ног оп штег ак та, са гла сно 
од ред ба ма чла на 167. Уста ва, мо же се вр ши ти у од но су на ва же ће за ко не.
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Уста вом је утвр ђе но, по ред оста лог, да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, 
у скла ду са за ко ном, уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них 
де лат но сти (члан 190. став 1. тач ка 1.).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср-
би је“, број 129/07) про пи са но је да оп шти на пре ко сво јих ор га на, у скла-
ду са Уста вом и за ко ном, уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му-
нал них де лат но сти (из ме ђу оста лог и одр жа ва ње чи сто ће у гра до ви ма 
и на се љи ма), као и ор га ни за ци о не, ма те ри јал не и дру ге усло ве за њи хо во 
оба вља ње (члан 20. тач ка 5).

За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 
Ср би је“, бр. 16/97 и 42/98) про пи са но је: да оп шти на, град, од но сно град 
Бе о град, у скла ду са овим за ко ном, уре ђу је и обез бе ђу је усло ве оба вља ња 
ко му нал них де лат но сти и њи хо вог раз во ја (члан 2); да су ко му нал не де-
лат но сти, де лат но сти од оп штег ин те ре са, као и да ко му нал ну де лат ност 
оба вља јав но ко му нал но, од но сно дру го пред у зе ће и пред у зет ник, за ви сно 
од при ро де ко му нал не де лат но сти и кон крет них усло ва и по тре ба у оп-
шти ни, у скла ду са за ко ном и про пи си ма до не тим на осно ву за ко на (члан 
3. ст. 1. и 3.); да су ко му нал не де лат но сти, у сми слу овог за ко на, де лат но-
сти про из вод ње и ис по ру ке ко му нал них про из во да и пру жа ње ко му нал-
них услу га, ко је су не за мен љив услов жи во та и ра да гра ђа на и дру гих су-
бје ка та на од ре ђе ном под руч ју, и то, по ред оста лог, одр жа ва ње чи сто ће у 
гра до ви ма и на се љи ма у оп шти ни (члан 4. став 1. тач ка 5)); да је одр жа ва-
ње чи сто ће у гра до ви ма и на се љи ма у оп шти ни са ку пља ње сме ћа и дру гих 
при род них и ве штач ких от па да ка из стам бе них, по слов них и дру гих обје-
ка та, осим ин ду стриј ског от па да и опа сних ма те ри ја, њи хо во од во же ње и 
од ла га ње, укла ња ње от па да из по су да за от пат ке на јав ним ме сти ма, као 
и сме ћа и дру гог от па да са ули ца и јав них по вр ши на, чи шће ње и пра ње 
ули ца, тр го ва, пар ки ра ли шта и дру гих јав них по вр ши на (члан 5. тач ка 5)); 
да скуп шти на оп шти не про пи су је усло ве и на чин ор га ни зо ва ња по сло ва у 
вр ше њу ко му нал них де лат но сти и усло ве за ко ри шће ње ко му нал них про-
из во да, од но сно ко му нал них услу га, а на ро чи то, по ред оста лог, пра ва и 
оба ве зе јав ног ко му нал ног или дру гог пред у зе ћа, од но сно пред у зет ни ка, 
ко ји оба вља ју ко му нал ну де лат ност и ко ри сни ка ко му нал них про из во да 
и услу га; на чин на пла те це не за ко му нал не про из во де, од но сно за ко ри-
шће ње ко му нал них услу га, као и пра ва ко ри сни ка у слу ча ју не ис по ру ке и 
не ква ли тет не ис по ру ке ко му нал ног про из во да и не вр ше ња, од но сно не-
ква ли тет ног вр ше ња ко му нал не услу ге (члан 13. став 1. тач. 3) и 4)).

За кон о обли га ци о ним од но си ма („Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр. 29/78, 
39/85, 45/89 и 57/89 и „Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99 и 
44/99) про пи су је: да су стра не у обли га ци о ним од но си ма сло бод не, у гра-
ни ца ма при нуд них про пи са, јав ног по рет ка и до брих оби ча ја, да сво је од-
но се уре де по сво јој во љи (члан 10.); да ако је не ко по за ко ну оба ве зан да 
за кљу чи уго вор, за ин те ре со ва но ли це мо же зах те ва ти да се та кав уго вор 
без од ла га ња за кљу чи, као и да су од ред бе про пи са ко ји ма се, де ли мич но 
или у це ли ни, од ре ђу је са др жи на уго во ра са став ни де ло ви тих уго во ра, 
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те их упот пу ња ва ју или сту па ју на ме сто уго вор них од ре да ба ко је ни су у 
са гла сно сти са њи ма (члан 27.).

Из на ве де них од ре да ба Уста ва и За ко на про из ла зи да је оп шти на 
овла шће на да уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал не де лат-
но сти, да су ко му нал не де лат но сти – де лат но сти од оп штег ин те ре са, да у 
ко му нал ну де лат ност спа да и одр жа ва ње чи сто ће у гра до ви ма и на се љи-
ма, ко је, из ме ђу оста лог, об у хва та и са ку пља ње сме ћа и дру гих при род них 
и ве штач ких от па да ка из стам бе них, по слов них и дру гих обје ка та и од-
во же ње и од ла га ње тог сме ћа. Та ко ђе, скуп шти на оп шти не је за ко ном 
овла шће на да про пи су је усло ве и на чин ор га ни зо ва ња по сло ва у вр ше-
њу на ве де не ко му нал не де лат но сти и усло ве за ко ри шће ње ко му нал них 
про из во да и услу га, а у окви ру то га и пра ва и оба ве зе јав ног ко му нал ног 
пред у зе ћа или дру гог пред у зе ћа, од но сно пред у зет ни ка, ко ји оба вља ју ко-
му нал ну де лат ност и ко ри сни ка ко му нал них про из во да и услу га, као и да 
од ре ђу је на чин на пла те це не за ко му нал не про из во де, од но сно за ко ри-
шће ње ко му нал них услу га. По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је оце нио да 
је Скуп шти на оп шти не Бе ла Цр ква по сту пи ла у гра ни ца ма сво јих устав-
них и за кон ских овла шће ња ка да је про пи са ла да су ко ри сни ци и соп стве-
ни ци стам бе них и по слов них про сто ри ја, као ко ри сни ци ко му нал них 
услу га, ду жни да за од во же ње и де по но ва ње кућ ног сме ћа ко ри сте услу-
ге пред у зе ћа ко је оба вља на ве де ну ко му нал ну де лат ност. Има ју ћи у ви ду 
на ве де но, Устав ни суд ни је на шао основ за по кре та ње по ступ ка по во дом 
под не те ини ци ја ти ве, те је са гла сно чла ну 53. став 3. За ко на о Устав ном 
су ду од лу чио да не при хва ти ини ци ја ти ву.

Има ју ћи у ви ду да оспо ре ном од ред бом Од лу ке ни је утвр ђе на оба ве за 
пла ћа ња од во же ња и де по но ва ња кућ ног сме ћа већ оба ве за да се за ту де лат-
ност ко ри сте услу ге ко му нал ног пред у зе ћа, те за бра на да се сме ће укла ња на 
дру ги на чин, Устав ни суд сма тра да су нео сно ва ни и без зна ча ја за од лу чи-
ва ње у овом пред ме ту на во ди ини ци ја то ра да је на осно ву оспо ре не од ред бе 
оба ве зан да пла ћа услу гу ко му нал ном пред у зе ћу, ко ју ина че не ко ри сти.

С об зи ром на то да је оспо ре на Од лу ка до не та на осно ву од ре да ба 
За ко на о ко му нал ним де лат но сти ма, ко ји уре ђу је обли га ци о не од но се у 
обла сти ко му нал них де лат но сти, Устав ни суд је утвр дио да, са гла сно од-
ред би чла на 27. став 2. За ко на о обли га ци о ним од но си ма, оспо ре на од-
ред ба Од лу ке има зна че ње про пи са ко ји оба ве зу је уго вор не стра не при 
уре ђи ва њу тих од но са, те да се оспо ре ном од ред бом Од лу ке не по вре ђу је 
на че ло ауто но ми је во ље из чла на 10. За ко на о обли га ци о ним од но си ма.

Са гла сно из не том, на осно ву од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на о 
Устав ном су ду, Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-266/2006 од 2. ју ла 2009. го ди не

Скуп шти на оп шти не је за ко ном овла шће на да сво јим про пи сом уре-
ди усло ве и на чин оба вља ња ко му нал не де лат но сти пре чи шћа ва ња и ди-
стри бу ци је во де на сво јој те ри то ри ји, што под ра зу ме ва и пра во да од ре ди 
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по тро ша че, од но сно ко ри сни ке ове ко му нал не услу ге, те ни је пре ко ра чи ла 
сво ја за кон ска овла шће ња ка да је уре ди ла пре ла зни ре жим за при кљу че-
ње ми кро вод не за јед ни це (ску па фи зич ких ли ца по ве за них ми кро во дом 
ко ји су са мо стал но из гра ди ли ра ди снаб де ва ња во дом сво јих до ма ћин-
ста ва) на си стем јав ног во до во да, док се не стек ну усло ви да сва ки члан 
ми кро вод не за јед ни це бу де при кљу чен на си стем јав ног во до во да.

Устав ни суд, са гла сно чла ну 167. Уста ва, ни је над ле жан да оце њу је 
устав ност и за ко ни тост по је ди нач них прав них ака та, као што је уго вор 
о уре ђе њу ме ђу соб них од но са из ме ђу ко ри сни ка услу ге и јав ног ко му-
нал ног пред у зе ћа.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не за ко ни то сти од ре да ба чла на 59. Од лу ке о пре чи шћа ва њу и ди стри бу ци-
ји во де („Слу жбе ни лист oпш тине Бач ка То по ла“, бр. 5/97, 5/2000 и 15/04).

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ак та или 
рад ње пред у зе те на осно ву од ре да ба Од лу ке из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та jе ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце-

ну за ко ни то сти од ре да ба чла на 59. Од лу ке о пре чи шћа ва њу и ди стри-
бу ци ји во де („Слу жбе ни лист oпш тине Бач ка То по ла“, бр. 5/97, 5/2000 и 
15/04). Оспо ра ва ју ћи на ве де не од ред бе Од лу ке, ини ци ја тор сма тра да су 
оне у су прот но сти са чл. 14, 15. и 23. За ко на о ко му нал ним де лат но сти-
ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 16/97 и 42/98), с об зи ром на то да је ми-
кро вод на за јед ни ца од ре ђе на као по тро шач во де из си сте ма во до во да на 
под руч ју оп шти не Бач ка То по ла. На и ме, ини ци ја тор сма тра да у оспо ре-
ној Од лу ци ни је од ре ђен по јам ми кро вод не за јед ни це, да су гра ђа ни ко-
ји чи не ми кро вод ну за јед ни цу до ве де ни у не рав но пра ван по ло жај пре ма 
дру гим по тро ша чи ма во де у оп шти ни Бач ка То по ла, јер им це ну за утро-
ше ну во ду утвр ђу је ак ти ви ста за на пла ту ми кро вод не за јед ни це на осно ву 
про из вољ но утвр ђе них ме ри ла, као и да на тај на чин Јав но пред у зе ће ко је 
вр ши пре чи шћа ва ње и ди стри бу ци ју во де прак тич но пре ва љу је тро шко-
ве одр жа ва ња јав не во до вод не мре же на гра ђа не ко је сма тра чла но ви ма 
ми кро вод не за јед ни це. Под но си лац ини ци ја ти ве је пред ло жио да Устав ни 
суд, до до но ше ња ко нач не од лу ке, об у ста ви из вр ше ње по је ди нач них ака та 
и рад њи пред у зе тих на осно ву оспо ре них од ре да ба чла на 59. Од лу ке.

У од го во ру, до но си лац оспо ре ног ак та је ис та као да сма тра да су од-
ред бе чланa 59. Од лу ке у скла ду са За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 16/97 и 42/98), За ко ном о во да ма („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 и 101/05) и За ко ном о пла-
ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 47/03 и 34/06). На и ме, 
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до но си лац оспо ре ног ак та ис ти че да ми кро вод не за јед ни це на те ри то ри-
ји оп шти не Бач ка То по ла по сто је и функ ци о ни шу мно го пре до но ше ња 
оспо ре не Од лу ке и да су на ста ле као по тре ба гра ђа на из од ре ђе ног де ла 
на се ља Бач ка То по ла да са мо стал но обез бе де до вод во де из бу на ра до сво-
јих до ма ћин ста ва. Ова ко из гра ђе на во до вод на мре жа ми кро вод них за-
јед ни ца ни је има ла про јект но тех нич ку до ку мен та ци ју, па сто га ни је ле-
га ли зо ва на и еви ден ти ра на у ка та стру под зем них ин ста ла ци ја. Је дан од 
за да та ка јав ног пред у зе ћа, ко ме је оп шти на Бач ка То по ла по ве ри ла пре-
чи шћа ва ње и ди стри бу ци ју во де на сво јој те ри то ри ји, је сте и при кљу че-
ње ова ко фор ми ра них ми кро вод них за јед ни ца на град ски во до вод ко је 
се вр ши у скла ду са при ба вље ним ур ба ни стич ким усло ви ма и из ра ђе ном 
про јект но- тех нич ком до ку мен та ци јом – ре кон струк ци јом и из град њом 
де ла град ске во до вод не мре же до при кључ ног ме ста ми кро вод не за јед ни-
це. По на во ди ма до но си о ца оспо ре ног ак та Јав но пред у зе ће за ду же но за 
пре чи шћа ва ње и ди стри бу ци ју во де на на ве де ни на чин вр ши пре у зи ма ње 
ми кро вод них за јед ни ца и ин те гри ше их у си стем јав ног во до во да, што је 
до са да учи ње но са 24 ми кро вод не за јед ни це са ко ји ма је јав но пред у зе ће 
за кљу чи ло уго во ре о ме ђу соб ним пра ви ма и оба ве за ма, са гла сно од ред би 
чла на 59. став 2. оспо ре не Од лу ке. Има ју ћи у ви ду на ве де но, до но си лац 
оспо ре ног ак та сма тра да је ова ко утвр ђе но пре ла зно ре ше ње о по сте пе-
ном пре у зи ма њу ми кро вод них за јед ни ца у јав ни во до вод оп шти не Бач ка 
То по ла, до ко нач ног ре ше ња овог про бле ма и при кљу че ња сва ког чла на 
ми кро вод не за јед ни це на град ски во до вод, у скла ду са на ве де ним за ко ни-
ма и под за кон ским ак ти ма ко ји ма је ре гу ли са на из град ња во до во да.

Од ред бом чла на 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07) про пи са но је да ће се по сту пак ко ји је за по чет пред 
Устав ним су дом пре да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од-
ред ба ма овог за ко на.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио:
Од лу ком о пре чи шћа ва њу и ди стри бу ци ји во де („Слу жбе ни лист 

oпш тине Бач ка То по ла“, бр. 5/97, 5/2000 и 15/04) пред ви ђе но је: да се овом 
од лу ком, у скла ду са Од лу ком о ко му нал ним де лат но сти ма, бли же од ре ђу-
је ко му нал на де лат ност – пре чи шћа ва ње и ди стри бу ци ја во де на под руч ју 
оп шти не Бач ка То по ла, уре ђу ју усло ви и на чин оба вља ња ове де лат но сти, 
ре гу ли шу ду жно сти и пра ва у оба вља њу ове де лат но сти и дру га пи та ња од 
зна ча ја за не сме та но вр ше ње ове ко му нал не де лат но сти (члан 1.); да су по-
тро ша чи (ко ри сни ци ко му нал не услу ге) сва фи зич ка и прав на ли ца чи је су 
по себ не или за јед нич ке не крет ни не спо је не са во до во дом и из ње га ко ри сте 
во ду (члан 8.); да сва ки обје кат ко ји се снаб де ва во дом мо ра има ти свој по-
се бан при кљу чак (члан 11. став 1.); да одр жа ва ње и ре кон струк ци ју во до-
вод не мре же и при кљу ча ка и при кљу чи ва ње но вих по тро ша ча вр ши Јав но 
пред у зе ће (члан 14.). Оспо ре ни члан 59. на ла зи се у де лу IX Од лу ке – Пре-
ла зне и за вр шне од ред бе – и њи ме је од ре ђе но: да ми кро во ди на под руч ју 
оп шти не Бач ка То по ла и при град ских на се ља мо гу по ста ти са став ни део 
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во до во да пре ма утвр ђе ној ди на ми ци од стра не јав ног пред у зе ћа и вла сни-
ка ми кро си сте ма, да јав но пред у зе ће и ми кро вод не за јед ни це за кљу чу ју 
уго вор ко јим се ре гу ли шу од но си из ме ђу ова два су бјек та, да се на ве де ним 
уго во ром од ре ђу је ме сто при кључ ка ми кро си сте ма на во до вод и да се тај 
при кљу чак сма тра са став ним де лом во до во да до пр вог вен ти ла, да се ми-
кро вод на за јед ни ца сма тра по тро ша чем, као и да се ово пре ла зно ре ше ње 
при ме њу је све до тле док се не стек ну усло ви за при кљу че ње сва ког чла на 
ми кро вод не за јед ни це на во до вод у скла ду са за ко ном и овом од лу ком.

Од ред бом чла на 190. став 1. тач ка 1) Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр-
ђе но је да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду са за ко ном, уре ђу је и 
обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти. Ова над ле жност 
оп шти не је де таљ ни је утвр ђе на од ред бом чла на 20. тач ка 5) За ко на о ло-
кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) ко јом је про-
пи са но да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду са Уста вом и за ко ном 
уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти (из ме ђу 
оста лих и пре чи шћа ва ње и ди стри бу ци ју во де), као и ор га ни за ци о не, ма-
те ри јал не и дру ге усло ве за њи хо во оба вља ње.

За ко ном о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
16/97 и 42/98) про пи са но је: да оп шти на, град, од но сно град Ба о град, у 
скла ду са за ко ном уре ђу је и обез бе ђу је усло ве оба вља ња ко му нал них де-
лат но сти и њи хо вог раз во ја (члан 2.); да ко му нал ну де лат ност оба вља јав-
но ко му нал но, од но сно дру го пред у зе ће и пред у зет ник, за ви сно од при-
ро де ко му нал не де лат но сти и кон крет них усло ва и по тре ба у оп шти ни, у 
скла ду са за ко ном и про пи си ма до не тим на осно ву за ко на (члан 3. став 3.); 
да су ко му нал не де лат но сти, у сми слу овог за ко на, де лат но сти про из вод-
ње и ис по ру ке ко му нал них про из во да и ко му нал них услу га на од ре ђе ном 
под руч ју, у ко је спа да и пре чи шћа ва ње и ди стри бу ци ја во де (члан 4. став 
1. тач ка 1)); да је пре чи шћа ва ње и ди стри бу ци ја во де са ку пља ње, пре ра да, 
од но сно пре чи шћа ва ње во де и ис по ру ка во де ко ри сни ци ма за пи ће и дру-
ге по тре бе, во до вод ном мре жом до мер ног ин стру мен та по тро ша ча (члан 
5. тач ка 1)); да де лат ност пре чи шћа ва ња и ди стри бу ци је во де оба вља ју јав-
на ко му нал на пред у зе ћа (члан 8. став 2.); да скуп шти на оп шти не про пи су-
је усло ве и на чин ор га ни зо ва ња по сло ва у вр ше њу ко му нал них де лат но сти 
и усло ве ко ри шће ња ко му нал них про из во да, од но сно ко му нал них услу га, 
а на ро чи то пра ва и оба ве за јав ног ко му нал ног или дру гог пред у зе ћа, од но-
сно пред у зет ни ка, ко ји оба вља ју ко му нал ну де лат ност и ко ри сни ка ко му-
нал них про из во да и услу га (члан 13. став 1. тач ка 3)) и на чин на пла те це не 
за ко му нал не про из во де, од но сно за ко ри шће ње ко му нал них услу га, као и 
пра ва ко ри сни ка у слу ча ју не ис по ру ке или не ква ли тет не ис по ру ке ко му-
нал ног про из во да и не вр ше ња, од но сно не ква ли тет ног вр ше ња ко му нал не 
услу ге (члан 13. став 1. тач ка 4)). У де лу III За ко на про пи са ни су усло ви и 
на чин оба вља ња ко му нал них де лат но сти, та ко што су, из ме ђу оста лог, од-
ред ба ма чла на 14. За ко на пред ви ђе ни усло ви ко је мо ра да ис пу ња ва јав но 
или дру го пред у зе ће и пред у зет ник да би мо гли да оба вља ју ко му нал ну де-
лат ност, као и шта је ду жно да обез бе ди ко ри сни ци ма ко му нал них услу га 
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пред у зе ће и пред у зет ник ко ме је по ве ре но оба вља ње ко му нал них де лат но-
сти. Од ред бом чла на 15. став 1. За ко на про пи са но је да се ис по ру ка ко му-
нал ног про из во да, од но сно пру жа ње ко му нал не услу ге не мо же ус кра ти ти 
ко ри сни ку, осим у слу ча је ви ма и под усло ви ма утвр ђе ним овим за ко ном, 
а у ста ву 2. истог чла на на ве де ни су слу ча је ви ка да се мо же при вре ме-
но ус кра ти ти ко ри сни ку ис по ру ка ко му нал ног про из во да, од но сно пру-
жа ње ко му нал не услу ге, где су из ме ђу оста лог на ве де ни и не пла ћа ње ко-
му нал не услу ге у про пи са ним ро ко ви ма, као и пре у зи ма ње ко му нал ног 
про из во да, од но сно услу ге пре ко обје ка та, уре ђа ја и ин ста ла ци ја ко је не 
ис пу ња ва ју усло ве у по гле ду тех нич ке ис прав но сти, са ни тар не за шти те, 
за шти те жи вот не сре ди не и дру гих про пи са них усло ва, док је од ред бом 
чла на 23. За ко на утвр ђе но да јав но ко му нал но пред у зе ће од лу чу је, уз са-
гла сност скуп шти не оп шти не, од но сно ор га на оп шти не ко ји скуп шти на 
од ре ди о це ни ко му нал них про из во да и ко му нал них услу га ко ју пла ћа ју 
не по сред ни ко ри сни ци, на осно ву еле ме на та за обра зо ва ње це на ко му-
нал них услу га ко ји су утвр ђе ни чла ном 24. За ко на.

Из на ве де них устав них и за кон ских од ре да ба сле ди да је оп шти на 
овла шће на да уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал не де лат-
но сти ко ја се од но си на пре чи шћа ва ње и ди стри бу ци ју во де, као и да је 
над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве овла шћен да сво јим про-
пи сом уре ђу је усло ве и на чин оба вља ња ове де лат но сти, ре гу ли ше ду-
жно сти и пра ва у оба вља њу ове де лат но сти и дру га пи та ња за не сме та но 
вр ше ње ове ко му нал не де лат но сти. По ла зе ћи од на ве де ног, Суд је оце нио 
да Скуп шти на оп шти не Бач ка То по ла има за кон ско овла шће ње да сво јим 
про пи сом уре ди усло ве и на чин оба вља ња ко му нал не де лат но сти пре чи-
шћа ва ња и ди стри бу ци је во де на сво јој те ри то ри ји, што под ра зу ме ва и 
пра во да од ре ди по тро ша че, од но сно ко ри сни ке ове ко му нал не услу ге, 
по ла зе ћи од спе ци фич но сти ве за них за оба вља ње ко му нал не де лат но сти 
пре чи шћа ва ња и ди стри бу ци је во де на те ри то ри ји оп шти не Бач ка То по-
ла, а ко је се мо гу раз ли ко ва ти од оп шти не до оп шти не. На и ме, у За ко-
ну о ко му нал ним де лат но сти ма ни је по себ но од ре ђе но ко ји су бјек ти се 
сма тра ју ко ри сни ци ма ко му нал них услу га, од но сно по тро ша чи ма ко му-
нал них про из во да али се из де фи ни ци је ко му нал не де лат но сти од ре ђе-
не овим за ко ном мо же за кљу чи ти да су то гра ђа ни и дру ги су бјек ти на 
од ре ђе ном про сто ру ко ји ма је пру жа ње ко му нал них услу га, од но сно ис-
по ру ка ко му нал них про из во да не за мен љив услов жи во та и ра да. По ла зе-
ћи од на ве де ног, Скуп шти на оп шти не Бач ка То по ла је од ред бом чла на 8. 
оспо ре не Од лу ке од ре ди ла ко се сма тра по тро ша чем, од но сно ко ри сни-
ком ко му нал не услу ге пре чи шћа ва ња и ди стри бу ци је во де на те ри то ри ји 
те оп шти не, а то су сва фи зич ка и прав на ли ца чи је су по себ не или за-
јед нич ке не крет ни не спо је не са во до во дом и из ње га ко ри сте во ду. Овом 
де фи ни ци јом ни су об у хва ће не ми кро вод не за јед ни це, јер оне и ни су не-
по сред ни ко ри сни ци ових услу га, све док се не ис пу не од ре ђе ни усло ви 
пред ви ђе ни пре ла зним од ред ба ма оспо ре не Од лу ке, а од но се се на за-
кљу че ње уго во ра о ре гу ли са њу ме ђу соб них од но са јав ног пред у зе ћа за 
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пре чи шћа ва ње и ди стри бу ци ју во де и ми кро вод не за јед ни це, на по ста-
вља ње при кључ ка ми кро си сте ма на град ски во до вод и на ис по ру ку во да 
за пи ће и дру ге по тре бе из град ског во до во да чла но ви ма ми кро вод них 
за јед ни ца. Тек на кон ис пу ње ња на ве де них усло ва ми кро вод на за јед ни ца 
се сма тра по тро ша чем, ка ко је то и пред ви ђе но у пре ла зним од ред ба ма 
оспо ре не Од лу ке, тј. од ред бом чла на 59. став 3. Од лу ке. Ова кво ре ше ње 
је тем по рал ног ка рак те ра и при ме њу је се све док се не стек ну усло ви за 
при кљу че ње сва ког чла на ми кро вод не за јед ни це на во до вод у скла ду са 
за ко ном и оспо ре ном Од лу ком. То зна чи да се ми кро вод не за јед ни це, као 
скуп фи зич ких ли ца по ве за них ми кро во дом ко ји су са мо стал но из гра ди-
ли ра ди снаб де ва ња во дом сво јих до ма ћин ста ва, сма тра ју по тро ша чи ма 
под од ре ђе ним усло ви ма и на од ре ђе но вре ме, док се не ис пу не нео п ход-
ни тех нич ки усло ви за при кљу че ње сва ког чла на ми кро вод не за јед ни це 
по је ди нач но на град ски во до вод ни си стем и док се не обез бе де фи нан-
сиј ска сред ства за ис пу ње ње тих усло ва. Са гла сно на ве де ном, у овом пре-
ла зном пе ри о ду оспо ре ним од ред ба ма Од лу ке је пред ви ђе на мо гућ ност, 
али не и оба ве за, при кљу че ња ми кро вод них за јед ни ца на град ски во до-
вод, у за ви сно сти од ди на ми ке утвр ђе не од стра не јав ног пред у зе ћа и 
вла сни ка ми кро во да. Уко ли ко се чла но ви ми кро вод не за јед ни це од лу че 
за ова кву мо гућ ност, ми кро вод на за јед ни ца за кљу чу је уго вор са јав ним 
пред у зе ћем ко јим се ре гу ли шу од но си из ме ђу ова два су бјек та, што зна чи 
да по сто ји са гла сност во ља ова два су бјек та о пи та њи ма уре ђе ним овим 
уго во ром, па се не мо же го во ри ти о не ком ад ми ни стра тив ном на ме та њу 
оба ве за ми кро вод ној за јед ни ци. Ис пу ње њем ових прет ход них усло ва и 
от по чи ња њем ко ри шће ња во де из град ског во до во да ми кро вод на за јед-
ни ца се сма тра не по сред ним ко ри сни ком ове ко му нал не услу ге, што зна-
чи да има сва пра ва и оба ве зе као и сви дру ги по тро ша чи, од но сно ко ри-
сни ци, са гла сно оспо ре ној Од лу ци. У те оба ве зе спа да ју, из ме ђу оста лог, 
пла ћа ње на кна де за по тро ше ну во ду, одр жа ва ње во до вод них ин ста ла-
ци ја од при кључ ка ми кро вод не за јед ни це на во до вод до при кључ ног ме-
ста сва ког чла на ми кро вод не за јед ни це, јер се тај део не сма тра град ским 
во до во дом, као и оба ве за Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа да, у слу ча ју не-
пла ћа ња ис по ру че не во де из град ског во до во да, у ро ко ви ма ко је је утвр-
ди ла Скуп шти на оп шти не Бач ка То по ла, свим ко ри сни ци ма при вре ме но 
ус кра ти ис по ру ку во де, све док се не из ми ре оба ве зе по тро ша ча пре ма 
овом пред у зе ћу.

Што се ти че уре ђе ња ме ђу соб ног од но са из ме ђу ми кро вод не за јед-
ни це и Јав ног ко му нал ног пред у зе ће, ко ји је де фи ни сан уго во ром из ме ђу 
ова два су бјек та, Устав ни суд ни је над ле жан, са гла сно чла ну 167. Уста ва, 
да оце њу је устав ност и за ко ни тост по је ди нач них прав них ака та као што 
је та кав уго вор.

На осно ву на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да Скуп шти на оп шти не 
Бач ка То по ла ни је пре ко ра чи ла сво ја за кон ска овла шће ња ка да је оспо ре-
ним од ред ба ма чла на 59. Од лу ке о пре чи шћа ва њу и ди стри бу ци ји во де 
уре ди ла пре ла зни ре жим за ми кро вод не за јед ни це за њи хо во при кљу че ње 
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на си стем јав ног во до во да, док се не стек ну усло ви да сва ко фи зич ко ли-
це, као члан ми кро вод не за јед ни це, бу де при кљу че но на тај во до вод.

Ка ко је Суд до нео ко нач ну од лу ку, зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је-
ди нач них ака та и рад њи пред у зе тих на осно ву оспо ре них од ре да ба Од лу-
ке, Суд је од ба цио, са гла сно чла ну 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

Са гла сно из ло же ном, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 46. тач ка 
5. и чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду, до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-123/2006 од 2. ју ла 2009. го ди не



5.8. Ме сне за јед ни це

Ме сна за јед ни ца је овла шће на да са мо стал но до но си ста тут и дру-
ге сво је ак те, а ор га ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ни су овла шће ни да 
то пра во ме сне за јед ни це огра ни че про пи си ва њем оба ве зе при ба вља ња 
са гла сно сти на ста тут ме сне за јед ни це, ни ти на би ло ко ји дру ги на чин.

Ка ко скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ни је овла шће на да 
утвр ђу је ор га не ме сне за јед ни це, са мим тим не ма овла шће ње ни да од-
ре ђу је број чла но ва скуп шти не ме сне за јед ни це, ни ти да утвр ђу је на чин 
ра да овог ор га на ме сне за јед ни це.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред бе чла на 3. став 2. у де лу ко ји гла си: „на ко ји са-
гла сност да је Скуп шти на оп шти не Су бо ти ца (у да љем тек сту: Скуп шти на 
оп шти не)“ и чла на 20. став 3. Од лу ке о ме сним за јед ни ца ма („Слу жбе ни 
лист оп шти не Су бо ти ца“, бр. 41/02, 2/03 и 10/07), ни су у са гла сно сти са 
Уста вом и за ко ном.

2. Утвр ђу је се да Од лу ка о до пу ни Од лу ке о ме сним за јед ни ца ма 
(„Слу жбе ни лист оп шти не Су бо ти ца“, број 3/05) ни је у са гла сно сти са 
Уста вом и за ко ном.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под нет је пред лог за оце ну устав но сти и за ко ни то сти 

од лу ка на ве де них у тач. 1. и 2. из ре ке. Пред ла гач на во ди да је Од лу ком 
о до пу ни Од лу ке о ме сним за јед ни ца ма текст основ не Од лу ке о ме сним 
за јед ни ца ма до пу њен та ко што су уне ти чл. 24/а и 24/б, ко ји ма је уре ђен 
на чин са зи ва ња сед ни ца скуп шти не ме сне за јед ни це у по себ ним слу ча је-
ви ма, као и да је том од лу ком „на мет ну та оба ве за ме сним за јед ни ца ма да 
до не су од лу ку о из ме ни и до пу ни сво јих ста ту та“. По зи ва ју ћи се на од-
ред бу чла на 72. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 9/02, 33/04 и 135/04), као и на по је ди не од лу ке Устав ног су да, пред ла-
гач на во ди да оспо ре не од ред бе Од лу ке ко ји ма су уре ђе на пи та ња са ста-
ва, по ступ ка из бо ра и ра да ор га на ме сних за јед ни ца ни су у са гла сно сти са 
Уста вом и за ко ном.

Скуп шти на гра да Су бо ти це у од го во ру на во ди да овла шће ње за про-
пи си ва ње при ба вља ња са гла сно сти Скуп шти не оп шти не на ста тут ме сне 
за јед ни це, пред ви ђе но оспо ре ном од ред бом чла на 3. став 2. Од лу ке о ме-
сним за јед ни ца ма, про из ла зи из чла на 72. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, 
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пре ма ко ме се ста ту том ме сне за јед ни це уре ђу ју пи та ња од зна ча ја за рад 
ме сне за јед ни це, али у скла ду са ста ту том и ак том о осни ва њу. До но си лац 
ак та на во ди да је та кво ре ше ње пред ви ђе но да би се обез бе ди ла ускла ђе-
ност ста ту та ме сне за јед ни це са ста ту том и дру гим оп штим ак ти ма оп-
шти не ко ји уре ђу ју пи та ња об у хва ће на ста ту том ме сне за јед ни це. Пре ма 
на во ди ма до но си о ца ак та, оспо ре на од ред ба чла на 20. став 3. Од лу ке о 
ме сним за јед ни ца ма, ко јом је про пи са но да број чла но ва скуп шти не ме-
сне за јед ни це не мо же би ти ве ћи од 18, не про из во ди прав но деј ство, јер 
се број чла но ва скуп шти не ме сне за јед ни це од ре ђу је ак том о обра зо ва њу 
ме сних за јед ни ца, а ко ји се до но си на осно ву чла на 71. За ко на о ло кал ној 
са мо у пра ви. У по гле ду оспо ре не Од лу ке о до пу ни Од лу ке о ме сним за јед-
ни ца ма, до но си лац ак та на во ди да су чла ном 1. те Од лу ке до да та два но-
ва чла на 24/а и 24/б, ко ји ма је уре ђе но пи та ње на чи на са зи ва ња сед ни ца 
скуп шти не ме сне за јед ни це, а у ци љу обез бе ђе ња функ ци о ни са ња и ра да 
овог ор га на ме сне за јед ни це. Овла шће ње за уре ђи ва ње овог пи та ња, пре-
ма ми шље њу до но си о ца ак та, про из ла зи из чла на 72. За ко на о ло кал ној 
са мо у пра ви. Из на ве де них раз ло га до но си лац ак та сма тра да су нео сно ва-
ни на во ди пред ла га ча.

Пре ма чла ну 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре сту па ња на 
сна гу овог за ко на, окон ча ће се по од ред ба ма овог за ко на.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио сле де ће:
Скуп шти на оп шти не Су бо ти ца, с по зи вом на члан 7. За ко на о ло-

кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 9/02) и члан 38. став 1. 
тач ка 1. Ста ту та оп шти не Су бо ти ца („Слу жбе ни лист оп шти не Су бо ти-
ца“, број 6/02 – пре чи шћен текст), до не ла је Од лу ку о ме сним за јед ни ца ма 
(„Слу жбе ни лист оп шти не Су бо ти ца“, број 41/02).

Оспо ре ном од ред бом чла на 3. став 2. на ве де не Од лу ке про пи са но је да 
ме сна за јед ни ца има свој Ста тут на ко ји прет ход ну са гла сност да је Скуп-
шти на оп шти не Су бо ти ца (у да љем тек сту: Скуп шти на оп шти не).

Оспо ре ном од ред бом чла на 20. став 3. Од лу ке про пи са но је да број 
чла но ва Скуп шти не ме сне за јед ни це не мо же би ти ве ћи од 18.

Ис прав ком Од лу ке о ме сним за јед ни ца ма („Слу жбе ни лист оп шти не 
Су бо ти ца“, број 2/03) из вр ше не су ис прав ке од ре ђе них чла но ва Од лу ке, 
али се оне не од но се на оспо ре не од ред бе.

Скуп шти на оп шти не Су бо ти ца, с по зи вом на члан 30. став 1. тач ка 5. 
За ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 9/02 и 33/04) и 
члан 33. став 1. тач ка 5. Ста ту та оп шти не Су бо ти ца („Слу жбе ни лист оп-
шти не Су бо ти ца“, бр. 19/02, 59/04 и 61/04), до не ла је Од лу ку о до пу ни Од лу-
ке о ме сним за јед ни ца ма („Слу жбе ни лист оп шти не Су бо ти ца“, број 3/05).

Од ред бом чла на 1. оспо ре не Од лу ке о до пу ни Од лу ке о ме сним за-
јед ни ца ма про пи са но је да се у Од лу ци о ме сним за јед ни ца ма(„Слу жбе ни 
лист оп шти не Су бо ти ца“, бр. 41/02 и 2/03) по сле чла на 24. до да ју два но ва 
чла на – члан 24/а и 24/б ко ји гла се:
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„Члан 24/а

Скуп шти на ра ди у сед ни ца ма.
Сед ни це Скуп шти не са зи ва пред сед ник Скуп шти не.
Пред сед ник Скуп шти не ду жан је да сед ни цу са зо ве ка да то пи сме но 

за тра жи нај ма ње тре ћи на од укуп ног бро ја чла но ва Скуп шти не, Са ве-
та ме сне за јед ни це или нај ма ње 5% гра ђа на ме сне за јед ни це са би рач ким 
пра вом, и то у ро ку од 10 да на од да на под но ше ња зах те ва, та ко да сед ни-
ца бу де за ка за на нај ка сни је у ро ку од 20 да на од да на под но ше ња зах те ва.

Ако пред сед ник Скуп шти не не са зо ве сед ни цу у ро ку од 20 да на, сед-
ни цу мо же са зва ти пр во пот пи са ни члан Скуп шти не, од но сно пред сед ник 
Са ве та ме сне за јед ни це, по од лу ци Са ве та ме сне за јед ни це.

Члан 24/б

Сед ни цу Скуп шти не ме сне за јед ни це мо же са зва ти и пред сед ник оп-
шти не у слу ча ју ка да ме сна за јед ни ца не ис пу ња ва сво је оба ве зе ко је су 
утвр ђе не за ко ном и на за ко ну за сно ва ним про пи си ма као и од лу ка ма и 
дру гим ак ти ма.“

Од ред бом чла на 2. оспо ре не Од лу ке о до пу ни Од лу ке о ме сним за-
јед ни ца ма про пи са но је да су ме сне за јед ни це ду жне да сво је оп ште ак-
те ускла де са од ред ба ма ове од лу ке у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на 
сна гу ове од лу ке, а од ред бом чла на 3. Од лу ке про пи са но је да ова од лу ка 
сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном ли сту оп-
шти не Су бо ти ца“.

Од лу ком о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о ме сним за јед ни ца ма („Слу-
жбе ни лист оп шти не Су бо ти ца“, број 10/07), по ред дру гих из ме на и до пу-
на, из ме ње на је и оспо ре на од ред ба чла на 3. став 2. Од лу ке о ме сним за-
јед ни ца ма, та ко што је бри са на реч: „прет ход на“.

Бу ду ћи да је оспо ре на од ред ба чла на 3. став 2. Од лу ке о ме сним за јед ни-
ца ма из ме ње на на осно ву Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о ме сним 
за јед ни ца ма до не те 2007. го ди не, Устав ни суд је оце нио да на ве де на од ред ба 
у са др жин ском сми слу ни је су штин ски из ме ње на, те је као оспо ре ну од ред-
бу раз ма трао ва же ћу од ред бу чла на 3. став 2. Од лу ке о ме сним за јед ни ца ма.

Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је ва жио у вре ме под но-
ше ња ини ци ја ти ве, пре стао је да ва жи 8. но вем бра 2006. го ди не сту па њем 
на сна гу но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, те је Устав ни суд оце ну устав но-
сти оспо ре ног ак та из вр шио у од но су на од ред бе ва же ћег Уста ва. Та ко ђе, 
оце ну за ко ни то сти оспо ре ног оп штег ак та, са гла сно од ред ба ма чла на 167. 
Уста ва, Суд је вр шио у од но су на ва же ће за ко не.

Уста вом је утвр ђе но: да су је ди ни це ло кал не са мо у пра ве оп шти не, 
гра до ви и град Бе о град (члан 188. став 1.); да ста ту ти, од лу ке и сви дру ги 
оп шти ак ти ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо ра ју 
би ти са гла сни са за ко ном (члан 195. став 2.).
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За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) 
про пи са но је: да ра ди за до во ља ва ња оп штих, за јед нич ких и сва ко днев них 
по тре ба ста нов ни штва на од ре ђе ном под руч ју, је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
мо гу да обра зу ју ме сне за јед ни це или дру ге об ли ке ме сне са мо у пра ве, у скла-
ду са за ко ном и ста ту том (члан 8.); да скуп шти на оп шти не, од но сно скуп шти-
на гра да, од лу чу је, уз прет ход но при ба вље но ми шље ње гра ђа на, о обра зо ва-
њу, под руч ју за ко је се обра зу је и уки да њу ме сних за јед ни ца и дру гих об ли ка 
ме сне са мо у пра ве (члан 73. став 1.); да се ак ти ма ме сне за јед ни це, од но сно 
дру гог об ли ка ме сне са мо у пра ве, у скла ду са ста ту том оп шти не, од но сно гра-
да, и ак том о осни ва њу утвр ђу ју по сло ви ко је вр ши, ор га ни и по сту пак из бо-
ра, ор га ни за ци ја и рад ор га на, на чин од лу чи ва ња и дру га пи та ња од зна ча ја 
за рад ме сне за јед ни це, од но сно дру гог об ли ка ме сне са мо у пра ве (члан 74.).

Ста ту том гра да Су бо ти це („Слу жбе ни лист оп шти не Су бо ти ца“, бр. 
26/08 и 27/08) про пи са но је: да се ра ди за до во ља ва ња по тре ба и ин те ре са 
гра ђа на у град ским на се љи ма и у се ли ма мо гу осно ва ти ме сне за јед ни це и 
дру ги об ли ци ме сне са мо у пра ве (члан 85.); да Скуп шти на гра да Су бо ти це 
од лу чу је, уз прет ход но при ба вље но ми шље ње гра ђа на о обра зо ва њу, под-
руч ју за ко је се обра зу је и уки да њу ме сних за јед ни ца и дру гих об ли ка ме-
сне са мо у пра ве (члан 86.); да се ста ту том ме сне за јед ни це, од но сно дру гог 
об ли ка ме сне са мо у пра ве, у скла ду са Ста ту том гра да Су бо ти це и ак том 
о осни ва њу, утвр ђу ју по сло ви ко је вр ши, ор га ни и по сту пак из бо ра, ор-
га ни за ци ја и рад ор га на, на чин од лу чи ва ња и дру га пи та ња од зна ча ја за 
рад ме сне за јед ни це, од но сно дру гог об ли ка ме сне са мо у пра ве (члан 87.).

Из на ве де них од ре да ба За ко на о ло кал ној са мо у пра ви сле ди да је ме-
сна за јед ни ца об лик ме сне са мо у пра ве и ин те ре сна за јед ни ца у окви ру ко-
је гра ђа ни за до во ља ва ју од ре ђе не оп ште, за јед нич ке и сва ко днев не по тре-
бе, као и да је ме сна за јед ни ца овла шће на да сво јим ак ти ма, у скла ду са 
Ста ту том гра да и ак том о осни ва њу, утвр ђу је по сло ве ко је вр ши, ор га не 
и по сту пак из бо ра, ор га ни за ци ју и рад ор га на, на чин од лу чи ва ња и дру га 
пи та ња од зна ча ја за рад ме сне за јед ни це. Та ко ђе, пре ма од ред ба ма Ста ту-
та гра да Су бо ти це, а у скла ду са за ко ном, ста ту том ме сне за јед ни це уре-
ђу ју се сва на ве де на пи та ња од зна ча ја за рад ме сне за јед ни це.

Од лу чу ју ћи о за ко ни то сти од ред бе чла на 3. став 2. Од лу ке о ме сним 
за јед ни ца ма, ко јом је пред ви ђе но да Скуп шти на оп шти не да је са гла сност 
на ста тут ме сне за јед ни це, Устав ни суд је на осно ву на ве де них од ре да ба 
За ко на о ло кал ној са мо у пра ви и Ста ту та гра да Су бо ти це утвр дио да је 
ме сна за јед ни ца овла шће на да са мо стал но до но си ста тут, као и дру ге сво-
је ак те, из че га, по оце ни Су да, сле ди да не по сто ји овла шће ње би ло ког 
ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, па ни скуп шти не оп шти не, од но сно 
гра да, да ово пра во ме сне за јед ни це огра ни чи на би ло ко ји на чин, да кле 
ни про пи си ва њем да ва ња са гла сно сти на ста тут ме сне за јед ни це, као њен 
ауто ном ни акт. Из на ве де них раз ло га, Устав ни суд је утвр дио да од ред ба 
чла на 3. став 2. Од лу ке о ме сним за јед ни ца ма у де лу ко ји гла си: „на ко-
ји са гла сност да је Скуп шти на оп шти не Су бо ти ца (у да љем тек сту: Скуп-
шти на оп шти не)“ ни је у са гла сно сти са за ко ном.
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У по гле ду оце не за ко ни то сти од ред бе чла на 20. став 3. Од лу ке о ме сним 
за јед ни ца ма, Устав ни суд је, по ла зе ћи од од ред бе чла на 74. За ко на о ло кал-
ној са мо у пра ви и од го ва ра ју ћих од ре да ба Ста ту та гра да Су бо ти це, утвр дио 
да скуп шти на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ни је овла шће на да утвр ђу је ор-
га не ме сне за јед ни це, а са мим тим ни да од ре ђу је број чла но ва скуп шти не 
ме сне за јед ни це, ка ко је то про пи са но оспо ре ном од ред бом Од лу ке, јер се 
то пи та ње утвр ђу је ста ту том ме сне за јед ни це. Сто га је Устав ни суд оце нио 
да од ред ба чла на 20. став 3. Од лу ке ни је у са гла сно сти са за ко ном.

Има ју ћи у ви ду да је од ред бом чла на 74. За ко на о ло кал ној са мо у пра-
ви, као и од го ва ра ју ћом од ред бом Ста ту та гра да, про пи са но да се и пи та-
ња ко ја се од но се на ор га ни за ци ју и рад ор га не ме сне за јед ни це уре ђу ју 
ак ти ма ме сне за јед ни це, Устав ни суд је утвр дио да скуп шти на је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве ни је овла шће на да утвр ђу је на чин ра да скуп шти не 
ме сне за јед ни це ни ти да про пи су је да је сед ни ца об лик ра да овог ор га на, 
као ни да од ре ђу је на чин са зи ва ња сед ни це скуп шти не, ка ко је то пред-
ви ђе но оспо ре ном од ред бом чла на 1. Од лу ке о до пу ни Од лу ке о ме сним 
за јед ни ца ма. Из тих раз ло га Устав ни суд је оце нио да ни од ред бе чла на 1. 
Од лу ке о до пу ни Од лу ке о ме сним за јед ни ца ма ни су у скла ду са за ко ном. 
Ка ко су од ред бе чл. 2. и 3. оспо ре не Од лу ке, ко ји ма је пред ви ђе но ускла-
ђи ва ње ака та ме сних за јед ни ца са од ред ба ма чла на 1. Од лу ке и сту па ње 
на сна гу те Од лу ке, са др жин ски по ве за не са од ред ба ма чла на 1. Од лу ке и 
са њи ма чи не је дин стве ну прав ну и ло гич ку це ли ну, Устав ни суд је утвр-
дио да оспо ре на Од лу ка у це ли ни ни је у са гла сно сти са за ко ном.

С об зи ром на то да је Устав ни суд оце нио да део од ред бе чла на 3. став 
2. и од ред ба чла на 20. став 3. Од лу ке о ме сним за јед ни ца ма, као и Од лу ка 
о до пу ни Од лу ке о ме сним за јед ни ца ма, ни су у са гла сно сти са за ко ном, а 
да пре ма од ред би чла на 196. став 2. Уста ва ста ту ти, од лу ке и сви дру ги ак-
ти је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо ра ју би ти са гла сни са за ко ном, Устав-
ни суд је, од лу чу ју ћи о устав но сти ових од ре да ба, утвр дио да на ве де не од-
ред бе Од лу ке о ме сним за јед ни ца ма и Од лу ка о до пу ни Од лу ке о ме сним 
за јед ни ца ма ни су у са гла сно сти ни са Уста вом.

Са гла сно из не том, а на осно ву од ре да ба чла на 45. тач. 1) и 4) За ко на о 
Устав ном су ду, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, од ред бе Од лу ке из тач ке 1. из ре-
ке, као и Од лу ка из тач ке 2. из ре ке, пре ста ју да ва же да ном об ја вљи ва ња 
Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-40/2006 од 16. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 60/09)



5.9. Са мо до при нос

Об ве зни ци са мо до при но са мо гу би ти са мо ли ца ко ја има ју пра во да 
од лу чу ју о ње го вом уво ђе њу, а на чин и ро ко ви на пла те за све ка те го ри је 
об ве зни ка мо ра ју би ти уре ђе ни од лу ком о уво ђе њу са мо до при но са.

Ка ко Устав од ред ба ма чла на 195. утвр ђу је прин цип да сви оп шти 
ак ти у Ре пу бли ци Ср би ји мо ра ју би ти у са гла сно сти са за ко ном, то на ве-
де не од ред бе Од лу ке ко је ни су са гла сне за ко ну, ни су са гла сне ни Уста ву.

Устав ни суд до нео је
О Д Л У К У

Утвр ђу је се да од ред бе чла на 5. и чла на 8. став 2. Од лу ке о уво ђе њу са-
мо до при но са за под руч је ме сне за јед ни це Чу руг („Слу жбе ни лист оп шти-
не Жа баљ“, број 2/06) ни су у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко-

ни то сти од ред бе чла на 8. став 2. Од лу ке на ве де не у из ре ци. Ини ци ја то ри 
ис ти чу да оспо ре на од ред ба Од лу ке ни је у са гла сно сти с од ред ба ма чла на 
88. тач ка 5) и чла на 94. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 9/01, 33/04 и 135/04), јер Са вет ме сне за јед ни це ни је над ле жан да 
сво јим ак ти ма уре ђу је пи та ња ко ја су мо ра ла би ти уре ђе на од лу ком ко-
јом је уве ден са мо до при нос на под руч ју ме сне за јед ни це Чу руг. По ла зе ћи 
од то га да је оспо ре на Од лу ка не за ко ни та, пре ма ми шље њу ини ци ја то ра, 
она је не са гла сна и са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је. Под но си о ци ини ци ја ти-
ве сма тра ју да се не у став ном и не за ко ни том оспо ре ном од ред бом Од лу ке 
по вре ђу је устав но на че ло о рав но прав но сти гра ђа на, бу ду ћи да се про пи-
си ва њем раз ли чи тог на чи на из вр ша ва ња (об ра чу на и на пла те) са мо до при-
но са за за по сле на ли ца и ли ца ко ја се ба ве са мо стал ном де лат но шћу они 
ста вља ју у не рав но пра ван по ло жај у за ви сно сти од лич ног свој ства гра ђа-
на. На да ље, ини ци ја то ри зах те ва ју да Устав ни суд, до до но ше ња ко нач не 
од лу ке, на осно ву чла на 42. став 1. За ко на о по ступ ку пред Устав ним су дом 
и прав ном деј ству ње го вих од лу ка, об у ста ви из вр ше ње по је ди нач них ака-
та и рад њи до не тих на осно ву чла на 5. став 1. тач. 1. и 4. оспо ре не Од лу ке.

У од го во ру на ини ци ја ти ву се на во ди да се из са др жи не чла на 88. тач-
ка 5) За ко на о ло кал ној са мо у пра ви мо же за кљу чи ти да За кон не ин си сти-
ра на то ме да на чин и ро ко ви из вр ша ва ња са мо до при но са бу ду де цид но 
утвр ђе ни, не го је до вољ но да они бу ду од ре ди ви што је оспо ре ном од-
ред бом Од лу ке и по стиг ну то. Та ко ђе се твр ди да се оспо ре ном од ред бом 
Од лу ке об ве зни ци са мо до при но са не ста вља ју у не рав но пра ван по ло жај, 



538 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

јер ви си на са мо до при но са за сва ког об ве зни ка за ви си од па ра ме та ра, 
утвр ђе них чла ном 6. оспо ре не Од лу ке (осно ви це и про пор ци о нал не сто-
пе), ко ји су не про мен љи ви, та ко да је у том сми слу не ва жно ко утвр ђу-
је кон кре тан из нос оба ве зе. Има ју ћи у ви ду да ини ци ја то ри ни су на ве ли 
раз ло ге на осно ву ко јих се мо же за кљу чи ти да би да љим из вр ша ва њем 
оспо ре не Од лу ке мо гле на сту пи ти нео т кло њи ве штет не по сле ди це, то се у 
од го во ру пред ла же да Суд не при хва ти зах тев ини ци ја то ра да се об у ста ви 
из вр ше ње по је ди нач них ака та и рад њи до не тих на осно ву чла на 5. став 1. 
тач. 1. и 4. оспо ре не Од лу ке.

По ла зе ћи од раз ло га оспо ра ва ња на ве де не Од лу ке, као и од го ва ра ју ћих 
од ре да ба Уста ва Ре пу бли ке Ср би је и за ко на, Устав ни суд је, на сед ни ци одр-
жа ној 22. ок то бра 2008. го ди не, до нео Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка за оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба чла на 5. и чла на 8. став 2. оспо ре не Од лу-
ке, ко је је до ста вље но Скуп шти ни оп шти не Жа баљ, ра ди да ва ња од го во ра.

У то ку по ступ ка пред Устав ним су дом, Скуп шти на оп шти не Жа баљ је 
до пи сом од 31. де цем бра 2008. го ди не до ста ви ла тра же ни од го вор.

У од го во ру се на во ди да је од ред бом чла на 12. оспо ре не Од лу ке, на 
иден ти чан на чин као и од ред бом чла на 23. За ко на о фи нан си ра њу ло кал-
не са мо у пра ве, про пи са но ко ја ли ца има ју пра во да уче ству ју у до но ше њу 
од лу ке о уво ђе њу са мо до при но са, а са мим тим и ко ја мо гу би ти ње го ви 
об ве зни ци. Бу ду ћи да члан 5. оспо ре не Од лу ке тре ба ту ма чи ти у ве зи са 
чла ном 12. Од лу ке, ко јим је пер со нал но и те ри то ри јал но де фи ни са но ва-
же ње на ве де не Од лу ке, про из ла зи да су чла ном 5. Од лу ке са гла сно за ко-
ну утвр ђе ни об ве зни ци са мо до при но са. Та ко ђе се ис ти че и да је оспо ре на 
од ред ба чла на 8. став 2. Од лу ке са гла сна за ко ну, јер је њо ме про пи са но да 
ће Са вет ме сне за јед ни це уре ди ти сво јом од лу ком на чин и ро ко ве на пла-
те са мо до при но са за об ве зни ке, чи ме су оспо ре ном Од лу ком на по сре дан 
на чин од ре ђе ни на чин и ро ко ви на пла те са мо до при но са.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да су оспо ре ну Од лу-
ку, ко јом се са мо до при нос уво ди за пе ри од од 1. мар та 2006. го ди не до 28. 
фе бру а ра 2011. го ди не, до не ли гра ђа ни ме сне за јед ни це Чу руг, на осно ву 
од ре да ба чл. 87. до 97. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 9/02, 33/04 и 135/04), те да су ове од ред бе За ко на пре ста ле да ва-
же да ном по чет ка при ме не За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 62/06), 1. ја ну а ра 2007. го ди не. Та ко ђе је 
утвр ђе но да је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то сти оспо ре-
не Од лу ке би ла под не та Устав ном су ду у вре ме ва же ња Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је пре стао да ва жи про гла ше њем Уста ва Ре-
пу бли ке Ср би је, 8. но вем бра 2006. го ди не.

Устав ни суд је по кре нуо по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то-
сти од ре да ба чла на 5. и чла на 8. став 2. Од лу ке ко ји ма је про пи са но да су 
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об ве зни ци са мо до при но са: 1. фи зич ка ли ца ко ја оства ру ју за ра ду по осно-
ву рад ног од но са, као и по осно ву уго во ра о де лу, уго во ра о при вре ме ним 
и по вре ме ним по сло ви ма и пре ко омла дин ских, сту дент ских и дру гих за-
дру га; 2. фи зич ка ли ца ко ја оства ру ју при ход од са мо стал них де лат но сти 
чи ја се по ре ска оба ве за утвр ђу је па у шал ним опо ре зи ва њем; 3. фи зич ка 
ли ца ко ја оства ру ју при ход од са мо стал них де лат но сти пру жа њем про фе-
си о нал них или ин те лек ту ал них услу га, као и при ход од са мо стал них де-
лат но сти оства рен трај ним или се зон ским ис ко ри шћа ва њем зе мљи шта 
у ка та стар ској оп шти ни Чу руг у не по љо при вред не свр хе (ва ђе ње пе ска, 
шљун ка и ка ме на, про из вод ња кре ча, цре па, ци гле ћу му ра и сл.), про из-
вод њом сад ни ца и ка ле мо ва, ин ку ба тор ском про из вод њом жи ви не и дру-
гих слич них де лат но сти на ко је се пла ћа по рез пре ма оства ре ном при хо ду 
или ме сеч ном па у шал ном из но су; 4. фи зич ка ли ца ко ја оства ру ју при ход 
по осно ву аутор ских пра ва и пра ва ин ду стриј ске сво ји не и фи зич ка ли-
ца ко ја оства ру ју при ход од по љо при вре де и шу мар ства по осно ву вла-
сни штва, од но сно пра ва ко ри шће ња или пра ва пло до у жи ва ња зе мљи шта 
упи са них у ка та стар зе мљи шта (члан 5.); да ће Са вет ме сне за јед ни це Чу-
руг уре ди ти сво јом од лу ком на чин и ро ко ве на пла те са мо до при но са за 
об ве зни ке из чла на 5. тач. 2, 3. и 5. ове од лу ке (члан 8. став 2.).

По ла зе ћи од то га да је оспо ре на Од лу ка на сна зи и да се при ме њу је 
до 28. фе бру а ра 2011. го ди не, Устав ни суд оце ну устав но сти и за ко ни то-
сти ма те ри јал но прав них од ре да ба Од лу ке, са гла сно од ред ба ма чла на 167. 
став 1. тач. 1. и 3. Уста ва, вр ши у од но су ва же ћи Устав и за ко не.

Устав Ре пу бли ке Ср би је утвр ђу је: да се по сло ви је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве фи нан си ра ју из из вор них при хо да је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве, бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, у скла ду са за ко ном, и бу џе та ауто ном-
не по кра ји не, ка да је ауто ном на по кра ји на по ве ри ла је ди ни ци оба вља ње 
по сло ва из сво је над ле жно сти, у скла ду са од лу ком скуп шти не ауто ном не 
по кра ји не (члан 188. став 4.); да сви под за кон ски оп шти ак ти Ре пу бли ке 
Ср би је, оп шти ак ти ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, 
по ли тич ких стра на ка, син ди ка та и удру же ња гра ђа на и ко лек тив ни уго-
во ри мо ра ју би ти са гла сни за ко ну (члан 195. став 1.), те да је за бра ње на 
сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком осно ву, а 
на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по-
ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног 
ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та 
(члан 21. став 3.).

За оце ну за ко ни то сти оспо ре не Од лу ке од зна ча ја су од ред бе За ко на 
о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) и За ко на о 
фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник РС“, број 62/06).

За кон о ло кал ној са мо у пра ви про пи су је: да ра ди за до во ља ва ња оп-
штих, за јед нич ких и сва ко днев них по тре ба ста нов ни штва на од ре ђе ном 
под руч ју, је ди ни це ло кал них са мо у пра ве мо гу да обра зу ју ме сне за јед ни це 
или дру ге об ли ке ме сне са мо у пра ве, у скла ду са за ко ном и ста ту том (члан 
8.); да се сред ства за рад ме сне за јед ни це, од но сно дру гог об ли ка ме сне 
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са мо у пра ве обез бе ђу ју из сред ста ва утвр ђе них од лу ком о бу џе ту оп шти-
не, од но сно гра да, укљу чу ју ћи и са мо до при нос (члан 75. став 1. тач ка 1).

За ко ном о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве про пи са но је: да је ди ни-
ци ло кал не са мо у пра ве при па да ју из вор ни при хо ди оства ре ни на ње ној 
те ри то ри ји укљу чу ју ћи и при ход од са мо до при но са (члан 6. тач ка 15)); да 
од лу ка о уво ђе њу са мо до при но са, из ме ђу оста лог, са др жи по дат ке ко ји се 
од но се на об ве зни ке, на чин и ро ко ве из вр ша ва ња са мо до при но са, као и 
ли ца ко ја се осло ба ђа ју те оба ве зе (члан 21. тач ка 5)); да од лу ку до но се 
гра ђа ни ко ји има ју из бор но пра во и пре би ва ли ште на под руч ју на ко ме се 
сред ства при ку пља ју (члан 23. став 1.).

Из од ред бе чла на 21. тач ка 5) За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у-
пра ве про из ла зи да од лу ка о уво ђе њу са мо до при но са, као је дан од оба ве-
зних еле ме на та тре ба да са др жи на чин и ро ко ве на пла те са мо до при но са. 
По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да не ма за кон ског осно ва да 
се у од но су на од ре ђе не ка те го ри је об ве зни ка са мо до при но са на чин и ро-
ко ви на пла те са мо до при но са не уре де од лу ком о ње го вом уво ђе њу већ да 
се уре ђи ва ње тог пи та ња пре пу шта на кнад ној од лу ци са ве та ме сне за јед-
ни це. Има ју ћи у ви ду из не то, као и да на чин из вр ша ва ња са мо до при но са 
не спор но об у хва та и на чин и ро ко ве на пла те са мо до при но са, оце ње но је 
да оспо ре на од ред ба чла на 8. став 2. Од лу ке ни је са гла сна за ко ну. У том 
сми слу не мо гу се при хва ти ти на во ди из од го во ра да су ро ко ви и на чин 
на пла те са мо до при но са од ре ђе ни ти ме што је пред ви ђе но ко ће их од ре-
ди ти, ни ти је од зна ча ја за оце ну за ко ни то сти ове од ред бе чи ње ни ца да се 
за Од лу ку у ко јој је она са др жа на из ја сни ла ве ћи на гра ђа на.

Та ко ђе је утвр ђе но да од ред ба чла на 5. оспо ре не Од лу ке, ко ја од ре ђу-
је об ве зни ке са мо до при но са, ни је са гла сна за ко ну, бу ду ћи да на ве де ном 
од ред бом ни је пред ви ђе но да су об ве зни ци са мо до при но са фи зич ка ли-
ца ко ја има ју из бор но пра во и пре би ва ли ште на под руч ју ме сне за јед ни це 
Чу руг, а ко ја оства ру ју за ра ду, од но сно при хо де по на ве де ним осно ва ма, 
од но сно ли ца ко ја не ма ју из бор но пра во и пре би ва ли ште на под руч ју на 
ко ме се сред ства при ку пља ју, ако на том под руч ју има ју не по крет ну имо-
ви ну, а сред стви ма се по бољ ша ва ју усло ви ко ри шће ња те имо ви не. Ово 
сто га што са мо ли ца ко ја, у сми слу чла на 23. став. 1. За ко на о фи нан си-
ра њу ло кал не са мо у пра ве, има ју пра во да уче ству ју у до но ше њу од лу ке о 
уво ђе њу са мо до при но са, мо гу би ти ње го ви об ве зни ци. Устав ни суд сма-
тра да се не мо гу при хва ти ти на во ди из од го во ра да ову од ред бу тре ба ту-
ма чи ти у кон тек сту од ред бе чла на 12. Од лу ке, јер из ње не са др жи не ја сно 
про из ла зи да су об ве зни ци са мо до при но са сва ли ца ко ја при па да ју на ве-
де ним ка те го ри ја ма, не за ви сно од то га да ли су има ла пра во да уче ству ју у 
до но ше њу Од лу ке.

Ка ко Устав од ред ба ма чла на 195. утвр ђу је прин цип да сви оп шти ак-
ти у Ре пу бли ци Ср би ји мо ра ју би ти у са гла сно сти са за ко ном, то на ве де не 
од ред бе Од лу ке ко је ни су са гла сне за ко ну, ни су са гла сне ни Уста ву.

По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је на осно ву од ре да ба чла на 45. тач. 
1) и 4) За ко на о Устав ном су ду од лу чио као у из ре ци.
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На осно ву од ред бе чла на 168. став 3. Уста ва, оспо ре не од ред бе чла на 
5. и чла на 8. став 2. Од лу ке на ве де не у из ре ци пре ста ју да ва же да ном об ја-
вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-140/2006 од 5. фе бру а ра 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 37/09)

Ка ко су у ве ћем бро ју пред ме та, у ко ји ма је Устав ни суд у пе ри о ду ја ну-
ар–јул 2009. го ди не вр шио оце ну устав но сти и за ко ни то сти од лу ка о уво-
ђе њу са мо до при но са, оспо ра ва не од ред бе ко ји ма су уре ђе на иста пи та ња, 
на во де се са мо ста во ви Су да по тим пи та њи ма у кон крет ним пред ме ти-
ма, са на зна ком бро ја слу жбе ног гла си ла у ко јем су об ја вље не од лу ке Су да.

Од ре ђи ва ње да су об ве зни ци са мо до при но са фи зич ка ли ца са пре-
би ва ли штем на под руч ју за ко је се уво ди са мо до при нос, без на во ђе ња 
да та ли ца има ју и из бор но пра во на том под руч ју, ни је са гла сно за ко ну.

Од лу ком о уво ђе њу са мо до при но са мо ра се уре ди ти на чин вра ћа-
ња сред ста ва ко ја се оства ре из над од лу ком пред ви ђе ног из но са, као и 
на чин во ђе ња еви ден ци је о сред стви ма са мо до при но са, од но сно оства-
ри ва ња уви да об ве зни ка у при ку пља ње и тро ше ње тих сред ста ва. Том 
од лу ком не мо же би ти де ро ги ра на за ко ном пред ви ђе на мо гућ ност да се, 
под од ре ђе ним усло ви ма и за од ре ђе ни пе ри од, не утвр ди, од но сно не 
пла ти по рез на при ход од по љо при вре де и шу мар ства, те ово по ре ско 
осло бо ђе ње, са гла сно за ко ну, мо ра ути ца ти и на оба ве зу пла ћа ња са мо-
до при но са.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да Од лу ка о уво ђе њу са мо до при но са на под руч ју Дру ге 
ме сне за јед ни це Ада („Слу жбе ни лист оп шти не Ада“, број 19/06) ни је у са-
гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

.....................................
Од лу ка Устав ног су да

Број: IУ-94/2009 од 5. фе бру а ра 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 37/09)

Оспо ре на од лу ка о уво ђе њу са мо до при но са ко јом се: утвр ђу је ре-
тро ак тив на при ме на од лу ке; уво ди са мо до при нос на при ма ња на ко ја се 
ни је мо гао на пла ћи ва ти по рез на до хо дак гра ђа на; као об ве зни ци пла-
ћа ња са мо до при но са од ре ђу ју ли ца са пре би ва ли штем на под руч ју ме-
сне за јед ни це, не за ви сно од то га да ли на тој те ри то ри ји има ју из бор но 
пра во; утвр ђу је над ле жност др жав ног ор га на упра ве – Ре пу блич ке упра-
ве јав них при хо да и Оп штин ске упра ве за утвр ђи ва ње и на пла ту са мо-
до при но са и, по ред на ве де ног, сту па ње на сна гу од ре ђу је у од но су на дан 
до но ше ња, а не у од но су на дан об ја вљи ва ња – ни је са гла сна са за ко ном, 
а ти ме ни са Уста вом.
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Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да Од лу ка о уво ђе њу са мо до при но са за под руч је ме сне за-
јед ни це Бре сје („Слу жбе ни гла сник РС“, број 2/05) ни је у са гла сно сти са 
Уста вом и за ко ном.

......................................
Од лу ка Устав ног су да

Број: IУ-265/2006 од 26. фе бру а ра 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 37/09)

Од ред ба оспо ре не Од лу ке, ко јом је про пи са но да је осно ви ца за об ра-
чун и на пла ту ме сног са мо до при но са утвр ђе на за ко ном ко јим се уре ђу је 
по рез на до хо дак и по рез на имо ви ну, ни је са гла сна за ко ну, као ни од ред-
бе од лу ке ко ји ма се утвр ђу је ре тро ак тив на при ме на од лу ке, за об ве зни ке 
са мо до при но са од ре ђу ју пу но лет ни гра ђа ни ко ји има ју пре би ва ли ште на 
под руч ју ме сне за јед ни це не за ви сно од то га да ли на том под руч ју има ју и 
из бор но пра во и про пи су је над ле жност др жав ног ор га на упра ве за оба-
вља ње од ре ђе них по сло ва у ве зи са са мо до при но сом (над ле жност По ре ске 
упра ве, ко ја има ста тус ор га на упра ве у са ста ву Ми ни стар ства фи нан си ја).

Од лу ком о уво ђе њу са мо до при но са од ре ђу је се на ме на, од но сно по-
тре бе за ко је се уво ди са мо до при нос, ко је мо ра ју би ти од ре ђе не и до зво-
ље не, као и осно ви ца на ко ју се оба ве за об ра чу на ва.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да Од лу ка о уво ђе њу ме сног са мо до при но са за под руч је 
ме сне за јед ни це Но ва Па зо ва, за пе ри од од 1. ју ла 2005. го ди не до 30. ју на 
2010. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 68/05) ни је у са гла сно сти са 
Уста вом и за ко ном.

......................................
Од лу ка Устав ног су да

Број: IУ-414/2005 од 19. мар та 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 36/09)

С об зи ром на то да оспо ре на Од лу ка са др жи ве ћи број од ре да ба за 
ко је је Устав ни суд утвр дио да су не са гла сне са Уста вом и за ко ном (ко-
ји ма се утвр ђу је ре тро ак тив но деј ство од лу ке; уво ди са мо до при нос на 
пен зи је као при ма ња ко ја су за ко ном би ла из у зе та од опо ре зи ва ња; об-
ве зни ци од ре ђу ју за ви сно од пре би ва ли шта по ро ди це, а не од пре би-
ва ли шта и из бор ног пра ва са мог об ве зни ка; про пи су је осно ви ца са мо-
до при но са у фик сном из но су и упла та оства ре них сред ста ва на ра чун 
ме сне за јед ни це уме сто у бу џет оп шти не), а исто вре ме но не са др жи бит-
не еле мен те про пи са не за ко ном (не од ре ђу је по тре бе за ко је се уво ди са-
мо до при нос и на чин во ђе ња еви ден ци је о сред стви ма и на чи ну вра ћа ња 
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сред ста ва ко ја се оства ре из над из но са од ре ђе ног од лу ком), оце ње но је 
да је оспо ре на Од лу ка у це ли ни не са гла сна са Уста вом и за ко ном.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да Од лу ка о уво ђе њу ме сног са мо до при но са за под руч је 
ме сне за јед ни це Де спо то вац („Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, број 6/01) 
ни је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

......................................
Од лу ка Устав ног су да

Број: IУ-57/2007 од 25. мар та 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 37/09)

Од ред бе од лу ке о уво ђе њу са мо до при но са ко ји ма се утвр ђу је: да су 
об ве зни ци са мо до при но са гра ђа ни ко ји има ју пре би ва ли ште, не за ви-
сно од то га да ли има ју и из бор но пра во на те ри то ри ји оп шти не и гра-
ђа ни са пре би ва ли штем ван те ри то ри је оп шти не уко ли ко на те ри то ри ји 
оп шти не има ју по љо при вред но или шум ско зе мљи ште, не за ви сно од то-
га да ли се сред стви ма са мо до при но са по бољ ша ва ју усло ви ко ри шће ња 
те имо ви не; да се са мо до при нос уво ди на при ма ња и имо ви ну ко ји су 
за ко ном из у зе ти од опо ре зи ва ња; да се осно ви ца са мо до при но са утвр-
ђу је пре ма ви си ни по ре за, а не вред но сти при хо да на ко ји се об ра чу на-
ва од го ва ра ју ћи по рез на до хо дак гра ђа на; про пи су је над ле жност ор га-
на оп шти не и утвр ђу је да се оства ре на сред ства во де на ра чу ну ме сне 
за јед ни це ко ја њи ма са мо стал но рас по ла же – ни су са гла сне са за ко ном, 
а ти ме ни са Уста вом.

Ка да је са мо до при нос уве ден за це лу те ри то ри ју оп шти не, оп шти не 
мо гу удру жи ва ти сред ства са мо до при но са, као сво ја бу џет ска сред ства 
али не ма прав них мо гућ но сти да та кву са рад њу ме ђу соб но оства ру ју 
ме сне за јед ни це за чи је под руч је је уве ден са мо до при нос, јер су сред ства 
оства ре на по том осно ву при ход бу џе та оп шти не и не мо гу се упла ћи ва-
ти на ра чун ње них ме сних за јед ни ца.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да Од лу ка о уво ђе њу са мо до при но са у нов цу на под руч-
ју оп шти не Гор њи Ми ла но вац („Слу жбе ни лист оп шти не Гор њи Ми ла но-
вац“, број 3/05) ниje у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

......................................
Од лу ка Устав ног су да

Број: IУ-276/2005 од 9. апри ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 46/09)

Оспо ре ном од лу ком, су прот но за ко ну, као кри те ри јум за од ре ђи-
ва ње об ве зни ка са мо до при но са утвр ђе но је са мо пре би ва ли ште (а не 
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и из бор но пра во) на под руч ју ме сне за јед ни це, за тим пре кр ше на оба ве-
за об ја вљи ва ња оп штег ак та пре ње го вог сту па ња на сна гу, као и за бра-
на по врат ног деј ства, а са мо до при нос уве ден и на при ма ња и имо ви ну 
ко ји су за ко ном из у зе ти од опо ре зи ва ња и ни је уре ђе на оба ве за вра ћа-
ња об ве зни ци ма оних сред ста ва са мо до при но са ко ја се оства ре пре ко 
укуп ног из но са од ре ђе ног од лу ком.

Са гла сно од ред би чла на 56. став 1. За ко на о Устав ном су ду, Суд ни је 
овла шћен да об у ста ви од из вр ше ња оп шти већ са мо по је ди нач ни акт.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да Од лу ка о уво ђе њу са мо до при но са за под руч је ме сне за-
јед ни це Ти тел („Слу жбе ни лист оп шти не Ти тел“, број 1/06) ни је у са гла-
сно сти са Уста вом и за ко ном.

......................................
Од лу ка Устав ног су да

Број: IУ-66/2006 од 17. јун 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 58/09)

Оспо ре на Од лу ка са др жи ве ћи број од ре да ба за ко је је Устав ни суд оце-
нио да су не са гла сне за ко ну, а ти ме и Уста ву (пре кр ше на је за бра на ре тро-
ак тив не при ме не оп штих ака та, са мо до при нос ни је мо гао би ти уве ден на 
при ма ња и имо ви ну за ко ном из у зе те од опо ре зи ва ња, по вре ђе но је на че ло 
за бра не дис кри ми на ци је гра ђа на утвр ђи ва њем раз ли чи те про пор ци о нал-
не сто пе на за ра де гра ђа на и на чи ном од ре ђи ва ња осно ви це, ни су у пот-
пу но сти про пи са ни оба ве зни усло ви за од ре ђи ва ње об ве зни ка, а ви си на 
са мо до при но са ни је про пи са на сра змер но ви си ни од ре ђе них при хо да об-
ве зни ка), а без ко јих оспо ре на Од лу ка не мо же оп ста ти у прав ном по рет-
ку, те је оце ње но да је она у це ли ни не са гла сна са Уста вом и за ко ном.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да Од лу ка о уво ђе њу са мо до при но са за под руч је ме сне за-
јед ни це Зла то ва („Слу жбе ни гла сник оп шти не Де спо то вац“, број 4/06) ни-
је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

......................................
Од лу ка Устав ног су да

Број: IУ-67/2007 од 25. ју на 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 82/09)

Оба ве за са мо до при но са је лич на оба ве за сва ког гра ђа ни на на ко га 
се са мо до при нос од но си и као та ква мо ра би ти при ме ре на ма те ри јал-
ним мо гућ но сти ма сва ког об ве зни ка по је ди нач но, ко ји има пре би ва ли-
ште и из бор но пра во на под руч ју за ко је се уво ди са мо до при нос.
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Про пи си ва ње да од ре ђе не по сло ве у ве зи са са мо до при но сом вр-
ши оп штин ски ор ган упра ве или дру ги ор ган у скла ду са за ко ном, као 
и утвр ђи ва ње ре тро ак тив не при ме не оп штег ак та ни је са гла сно за ко ну, 
а ти ме ни Уста ву.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да Од лу ка о уво ђе њу са мо до при но са за под руч је ме сне за-
јед ни це Ку ши ље во, оп шти на Сви лај нац („Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, 
број 1/06), ни је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

......................................
Од лу ка Устав ног су да

Број: IУ-263/2007 од 25. ју на 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 82/09)

Гра ђа ни ме сне за јед ни це по сту па ли су су прот но за ко ну ка да су 
оспо ре ном од лу ком о уво ђе њу са мо до при но са утвр ди ли: да се од лу-
ка при ме њу је ре тро ак тив но и да сту па на сна гу да ном до но ше ња; да 
осно ви цу са мо до при но са чи не при ма ња на ко ја се ни је мо гао пла ћа ти 
по рез на до хо дак; да утвр ђи ва ње и на пла ту са мо до при но са за по је ди не 
об ве зни ке вр ши ис пла ти лац пен зи ја, од но сно Ре пу блич ка упра ва јав них 
при хо да, од но сно над ле жно оде ље ње Оп штин ске упра ве; да се са мо до-
при нос пла ћа у фик сном из но су за по је ди не ка те го ри је об ве зни ка, те да 
су об ве зни ци гра ђа ни ко ји има ју пре би ва ли ште на те ри то ри ји ме сне за-
јед ни це, не за ви сно од то га да ли има ју и из бор но пра во на том под руч ју.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да Од лу ка о уво ђе њу са мо до при но са за под руч је ме сне за-
јед ни це Се дла ре, оп шти на Сви лај нац („Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, 
број 3/05) ни је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

......................................
Од лу ка Устав ног су да

Број: IУ-12/2006 од 2. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 63/09)

С об зи ром на то да су пре ста ли да ва же Устав од 1990. го ди не, ко ји је ва-
жио у вре ме до но ше ња оспо ре не Од лу ке и у од но су на ко ји је тра же на оце на 
ње не устав но сти, као и од ред бе За ко на ко је су би ле прав ни основ за ње но 
до но ше ње, Устав ни суд је од ба цио ини ци ја ти ву у де лу ко јим се тра жи оце на 
устав но сти и за ко ни то сти по ступ ка до но ше ња оспо ре не Од лу ке, због не по-
сто ја ња про це сних прет по став ки за во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње.

У по ступ ку оце њи ва ња устав но сти или за ко ни то сти Устав ни суд 
ни је огра ни чен зах те вом ини ци ја то ра, па је Устав ни суд по соп стве ној 
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ини ци ја ти ви утвр дио да ни су са гла сне за ко ну од ред бе ко ји ма се утвр-
ђу је ре тро ак тив но деј ство Од лу ке, као и од ред бе ко ји ма ни су у пот пу-
но сти про пи са ни усло ви ко ји су нео п ход ни за утвр ђи ва ње об ве зни ка 
са мо до при но са.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред бе чла на 2. у де лу ко ји гла си: „од 1. но вем бра 
2005. го ди не“ и чла на 6. Од лу ке о уво ђе њу са мо до при но са за под руч је ме-
сне за јед ни це Ба ва ни ште, оп шти на Ко вин („Слу жбе ни лист“, број 9/05), 
ни су у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то сти по-
ступ ка до но ше ња Од лу ке из тач ке 1.

......................................
Од лу ка Устав ног су да

Број: IУ-116/2006 од 2. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 82/09)

До но си лац оспо ре ног ак та кре тао се у окви ру за кон ског овла шће ња 
ка да је уре дио пи та ња на ме не за ко је се са мо до при нос уво ди, про це нат у 
ко јем ће се при ку пље на сред ства ко ри сти ти (рас по ре ђи ва ти) за фи нан-
си ра ње тих на ме на, над ле жност ор га на ме сне за јед ни це ко ји ће усме ра-
ва ти (рас по ре ђи ва ти) сред ства ра ди фи нан си ра ња по је ди них на ме на, 
од но сно по тре ба и пре ко ко јег гра ђа ни оства ру ју над зор над при ку пља-
њем и ко ри шће њем сред ста ва.

Од ред бе оспо ре не Од лу ке ко ји ма је утвр ђе на ре тро ак тив на при ме на и 
сту па ње на сна гу да ном до но ше ња, као и не до ста так од ред би о на чи ну во-
ђе ња еви ден ци је о сред стви ма и по вра ћа ју сред ста ва ко ја се оства ре пре ко 
њи хо вог укуп ног из но са од ре ђе ног од лу ком, а ко је пред ста вља ју оба ве зан 
еле мент од лу ке о уво ђе њу са мо до при но са, ни су са гла сни са за ко ном.

Устав ни суд ни је над ле жан да оце њу је при ме ну оп штих ака та, ни ти 
ме ђу соб ну ускла ђе ност од ре да ба истог ак та.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред бе чла на 3. у де лу ко ји гла си: „од 01. ја ну а ра 
2006. го ди не“ и чл. 12. и 14. Од лу ке о уво ђе њу ме сног са мо до при но са за 
под руч је ме сне за јед ни це Ве ли ко Гра ди ште („Слу жбе ни гла сник оп шти не 
Ве ли ко Гра ди ште“, број 9/05), ни су у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

2. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти од ре да ба чл. 8, 10. и 11. Од лу ке из тач ке 1. 

3. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то сти по-
ступ ка до но ше ња Од лу ке из тач ке 1.
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4. Од ба цу је се зах тев за оце ну ме ђу соб не са гла сно сти одредaба чл. 5. и 
6. Од лу ке из тач ке 1.

......................................
Од лу ка Устав ног су да

Број: IУ-65/2006 од 9. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 65/09)

Са мо до при нос се не мо же уво ди ти на при ма ња и имо ви ну ко ји су 
за ко ном из у зе ти од опо ре зи ва ња.

Од лу ка о са мо до при но су мо ра да са др жи уку пан и та чан из нос сред ста-
ва од са мо до при но са чи је се при ку пља ње пла ни ра, јер се на тај на чин об ве-
зни ци ма са мо до при но са омо гу ћа ва увид у њи хо во при ку пља ње, а у слу ча ју 
оства ри ва ња из но са пре ко пла ни ра ног – и по вра ћај од ре ђе ног из но са тих 
сред ста ва. Уку пан из нос сред ста ва са мо до при но са се мо же ме ња ти са мо из-
ме на ма од лу ке о са мо до при но су по по ступ ку по ко јем је од лу ка до не та.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да одредбa чла на 2. у де лу ко ји гла си: „од 1. ја ну а ра 2001.“, 
чла на 4. став 2, чла на 5. али не ја 3, чла на 8. у де лу ко ји гла си: „осим на пен-
зи је“, чла на 10. и чла на 11. став 1. у де лу ко ји гла си: „као и на пен зи је“ 
Од лу ке о уво ђе њу са мо до при но са за под руч је ме сне за јед ни це Ива њи ца 
(„Оп штин ски слу жбе ни гла сник“, број 1/01), ни су у са гла сно сти са Уста-
вом и за ко ном.

......................................
Од лу ка Устав ног су да

Број: IУ-24/2008 од 9. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 65/09)

Об у ста ва по ступка

Ка ко је ре ше њем Устав ног су да по кре нут по сту пак за оце ну устав-
но сти и за ко ни то сти оспо ре не од ред бе, а у то ку по ступ ка пред Устав-
ним су дом су пре ста ли да ва же акт чи ја од ред ба је оспо ре на, као и Устав 
од 1990. го ди не и За кон о ло кал ној са мо у пра ви ко ји су ва жи ли у вре ме 
под но ше ња ини ци ја ти ве, сте кли су се усло ви за об у ста ву по ступ ка, због 
пре стан ка про це сних прет по став ки за во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње, 
са гла сно од ред би чла на 57. тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ред бе чла-
на 6. Та риф ни број 8. тач ка 2. На по ме не Од лу ке о ло кал ним ко му нал ним 
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так са ма, Скуп шти не оп шти не Сме де рев ска Па лан ка („Ме ђу оп штин ски слу-
жбе ни лист“, бр. 24/04, 17/05, 2/06 и 20/06), у де лу ко ји гла си: „јав них ко му-
нал них пред у зе ћа“.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну за ко ни то сти од ред бе 

чла на 6. Та риф ни број 8. тач ка 9. и од ред бе чла на 6. Та риф ни број 8. тач ка 2. 
На по ме не, у де лу ко ји гла си: „јав них ко му нал них пред у зе ћа“ Од лу ке из тач-
ке 1. из ре ке. У ини ци ја ти ви је на ве де но да од ред ба чла на 6. Та риф ни број 
8. тач ка 9. Од лу ке, ни је у скла ду са од ред бом чла на 85. За ко на о ло кал ној 
са мо у пра ви, јер оп шти на не мо же да из дво ји са мо по вр ши ну као је дан од 
кри те ри ју ма за од ре ђи ва ње ви си не ко му нал не так се, а да не узме у об зир и 
кри те ри јум тех нич ко-упо треб не ка рак те ри сти ке обје ка та. У по гле ду од ред-
бе тач ке 2. На по ме не уз Та риф ни број 8. Од лу ке, у де лу у ко јем се оспо ра ва, 
ини ци ја тор је на вео да она ни је у скла ду са од ред бом чла на 82. За ко на о ло-
кал ној са мо у пра ви, јер оп шти на ни је би ла овла шће на да јав на ко му нал на 
пред у зе ћа осло бо ди од оба ве зе пла ћа ња так се за ис ти ца ње фир ми.

У од го во ру Скуп шти не оп шти не на ве де но је да је од ред ба чла на 6. Та-
риф ни број 8. Од лу ке, ко јом су утвр ђе ни кри те ри ју ми за од ре ђи ва ње ви си не 
ло кал не ко му нал не так се, у скла ду са од ред бом чла на 85. За ко на о ло кал ној 
са мо у пра ви, ис ти чу ћи при то ме да за ко ном про пи са ни кри те ри ју ми ни су 
ку му ла тив но про пи са ни. У од но су на оспо ре ну од ред бу тач ке 2. На по ме не 
уз Та риф ни број 8. Од лу ке, у де лу ко ји се оспо ра ва, до но си лац ак та је на вео 
да је та од ред ба у скла ду са за ко ном и да су јав на ко му нал на пред у зе ћа осло-
бо ђе на од пла ћа ња так си за ис ти ца ње фир ме, јер су она бу џет ски ко ри сни ци 
и фи нан си ра ју се из бу џе та, а да так се пред ста вља ју при ход бу џе та.

Устав ни суд је по во дом под не те ини ци ја ти ве, на сед ни ци одр жа ној 
25. де цем бра 2008. го ди не, до нео Ре ше ње број IУ-36/2005 о не при хва та-
њу ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не за ко ни то сти од-
ред бе чла на 6. Та риф ни број 8. тач ка 9. Од лу ке на ве де не у из ре ци. Истим 
Ре ше њем Устав ни суд је по кре нуо и по сту пак за оце ну устав но сти и за-
ко ни то сти од ред бе чла на 6. Та риф ни број 8. тач ка 2. На по ме не на ве де не 
Од лу ке, у де лу ко ји гла си „јав них ко му нал них пред у зе ћа“ и до ста вио га 
Скуп шти ни оп шти не Сме де рев ска Па лан ка на од го вор.

Скуп шти на оп шти не Сме де рев ска Па лан ка ни је до ста ви ла од го вор на 
Ре ше ње Устав ног су да али је до ста ви ла Устав ном су ду Од лу ку о ло кал ним 
ко му нал ним так са ма, Скуп шти не оп шти не Сме де рев ска Па лан ка („Ме ђу-
оп штин ски слу жбе ни лист“, број 46/08), на осно ву ко је је оспо ре на Од лу-
ка пре ста ла да ва жи.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је:
Скуп шти на оп шти не Сме де рев ска Па лан ка, с по зи вом на чл. 18. и 83. 

За ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 9/02 и 33/04) 
и чла на 20. Ста ту та Скуп шти не оп шти не Сме де рев ска Па лан ка, до не ла 
је Од лу ку о ло кал ним ко му нал ним так са ма („Ме ђу оп штин ски слу жбе ни 
лист“, број 24/04).
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Од ред бом тач ке 2. На по ме не уз Та риф ни број 8. про пи са но је да се 
так са по овом та риф ном бро ју не пла ћа за ис ти ца ње фир ми др жав них ор-
га на, ор га на ло кал не са мо у пра ве и јав них ко му нал них пред у зе ћа.

Од лу ка је ви ше пу та ме ња на и до пу ња ва на од лу ка ма о из ме на ма и до-
пу на ма оспо ре не од лу ке, ко је су об ја вље не у „Ме ђу оп штин ском слу жбе ном 
ли сту“, бр. 17/05, 2/06 и 20/06 али оспо ре на од ред ба Од лу ке ни је из ме ње на.

Оспо ре на Од лу ка о ло кал ним ко му нал ним так са ма Скуп шти не оп шти-
не Сме де рев ска Па лан ка („Ме ђу оп штин ски слу жбе ни лист“, бр. 24/04, 17/05, 
2/06 и 20/06) пре ста ла је да ва жи сту па њем на сна гу Од лу ке о ло кал ним 
ко му нал ним так са ма Скуп шти не оп шти не Сме де рев ска Па лан ка („Ме ђу оп-
штин ски слу жбе ни лист“, број 46/08).

Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је ва жио у вре ме под но-
ше ња пред мет не ини ци ја ти ве, пре стао је да ва жи 8. но вем бра 2006. го ди-
не сту па њем на сна гу но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

Од ред бе чл. 77. до 104. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 9/02, 33/04, 135/04 и 62/06), ко ји ма је би ло уре ђе но фи-
нан си ра ње по сло ва је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, где спа да ју и ло кал не 
ко му нал не так се као из вор ни јав ни при ход ло кал не са мо у пра ве, а ко је 
су и би ле прав ни основ за до но ше ње оспо ре не Од лу ке и ко је су ва жи ле 
у вре ме под но ше ња ини ци ја ти ве, пре ста ле су да ва же 1. ја ну а ра 2007. го-
ди не, да ном по чет ка при ме не За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 62/06). На ве де ни За кон о ло кал ној са мо у-
пра ви је у це ли ни пре стао да ва жи сту па њем на сна гу За ко на о ло кал ној 
са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07).

Има ју ћи у ви ду да је оспо ре на Од лу ка пре ста ла да ва жи у то ку по ступ ка 
пред Устав ним су дом и да су пре ста ли да ва же Устав од 1990. го ди не и За-
кон о ло кал ној са мо у пра ви ко ји су ва жи ли у вре ме под но ше ња ини ци ја ти ве, 
као и да је ре ше њем Устав ног су да по кре нут по сту пак за оце ну устав но сти 
и за ко ни то сти од ред бе чла на 6. Та риф ни број 8. тач ка 2. На по ме не на ве де не 
Од лу ке, сте кли су се усло ви за об у ста ву по ступ ка, због пре стан ка про це сних 
прет по став ки за во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње, са гла сно од ред би чла на 57. 
тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07).

На осно ву из ло же ног и чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном су ду, 
Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње У став ног су да
Број: IУ-36/2005 од 11. ју на 2009. го ди не

С об зи ром на то да је пре стао да ва жи Устав од 1990. го ди не, да су 
пре ста ле да ва же од ред бе за ко на ко је су би ле основ за до но ше ње оспо-
ре не Од лу ке, као и да је у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом об у ста-
вље на ње на при ме на, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 57. тач ка 
2) За ко на о Устав ном су ду, об у ста вио по сту пак за оце ну устав но сти и 
за ко ни то сти оспо ре не Од лу ке, због пре стан ка про це сних прет по став ки 
за во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње.
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Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти Од лу ке 
о уво ђе њу ме сног са мо до при но са за под руч је ме сне за јед ни це Па ди на за 
пе ри од 01. фе бру а ра 2005. до 31. ја ну а ра 2010 („Слу жбе ни лист оп шти не 
Ко ва чи ца“, број 2/05).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то-

сти по ступ ка до но ше ња Од лу ке на ве де не у из ре ци. Ини ци ја то ри сма тра ју да 
је по сту пак до но ше ња оспо ре не Од лу ке спро ве ден су прот но Уста ву Ре пу-
бли ке Ср би је и за ко ну, јер се за уво ђе ње спор ног са мо до при но са гра ђа ни ме-
сне за јед ни це Па ди на ни су из ја шња ва ли тај ним гла са њем, већ лич но уз пот-
пис. Та ко ђе, сма тра ју да је Ко ми си ја за спро во ђе ње из ја шња ва ња гра ђа на уз 
пот пис о до но ше њу од лу ке о уво ђе њу ме сног са мо до при но са и утвр ђи ва ње 
ре зул та та из ја шња ва ња, то ком до но ше ња оспо ре не Од лу ке на не до зво љен 
на чин ути ца ла на гра ђа не да се из ја сне за уво ђе ње спор ног са мо до при но са.

У од го во ру на ини ци ја ти ву се на во ди да је Скуп шти на оп шти не Ко-
ва чи ца утвр ди ла Пред лог Од лу ке о уво ђе њу са мо до при но са за под руч је 
ме сне за јед ни це Па ди на и о об ли ку и на чи ну не по сред ног из ја шња ва ња 
гра ђа на о са мо до при но су. Та ко ђе се ис ти че да су оспо ре ну Од лу ку до не ли 
гра ђа ни ме сне за јед ни це Па ди на лич ним из ја шња ва њем уз пот пис.

По ла зе ћи од раз ло га оспо ра ва ња на ве де не Од лу ке, као и од го ва ра ју-
ћих од ре да ба Уста ва Ре пу бли ке Ср би је и за ко на, Устав ни суд је, на сед ни-
ци одр жа ној 17. ју ла 2008. го ди не, до нео Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка за 
оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба чл. 1. и 2, чла на 3. став 1, чла на 
4. ал. 1, 3, 4, 5. и 6, чла на 5. став 1, чла на 6, чла на 7. став 1, чла на 8. али не ја 
8. и чл. 9. до 14. оспо ре не Од лу ке, ко је је до ста вље но Скуп шти ни оп шти не 
Ко ва чи ца, ра ди да ва ња од го во ра. На ве де ним Ре ше њем Устав ни суд је од-
ба цио ини ци ја ти ву у де лу ко јим је тра же на оце на устав но сти и за ко ни то-
сти по ступ ка до но ше ња оспо ре не Од лу ке.

Скуп шти на оп шти не Ко ва чи ца је до пи сом од 23. ок то бра 2008. го ди-
не под не ла зах тев Устав ном су ду да за ста не са по ступ ком од лу чи ва ња у 
пред ме ту IУ-38/2006, ка ко би се спро вео од го ва ра ју ћи по сту пак у ци љу 
от кла ња ња уоче них не у став но сти и за ко ни то сти.

По сту па ју ћи по зах те ву Скуп шти не оп шти не Ко ва чи ца, Устав ни суд 
је, на сед ни ци одр жа ној 13. но вем бра 2008. го ди не, на осно ву чла на 55. 
став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), до-
нео За кљу чак да за ста не са по ступ ком за оце ну устав но сти и за ко ни то сти 
од ре да ба оспо ре не Од лу ке по во дом ко јих је до нео на ве де но Ре ше ње о по-
кре та њу по ступ ка и дао мо гућ ност гра ђа ни ма ме сне за јед ни це Па ди на да, 
у ро ку од 60 да на од да на при је ма до пи са Устав ног су да, Од лу ку уса гла се 
са Уста вом и за ко ном.
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Под не ском од 6. фе бру а ра 2009. го ди не Устав ном су ду је до ста вље на 
Од лу ка о утвр ђи ва њу и об је ди ња ва њу на пла те ко му нал них и дру гих услу-
га на те ри то ри ји оп шти не Ко ва чи ца („Слу жбе ни лист оп шти не Ко ва чи-
ца“, број 16/08) и Од лу ка о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о утвр ђи ва њу 
и об је ди ња ва њу на пла те ко му нал них и дру гих услу га на те ри то ри ји оп-
шти не Ко ва чи ца („Слу жбе ни лист оп шти не Ко ва чи ца“, број 3/09).

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да су оспо ре ну Од-
лу ку, ко јом се са мо до при нос уво ди за пе ри од од 1. фе бру а ра 2005. го ди не 
до 31. ја ну а ра 2010. го ди не, до не ли гра ђа ни ме сне за јед ни це Па ди на, на 
осно ву од ре да ба чл. 87. до 97. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 9/02, 33/04 и 135/04).

Од ред ба ма Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о утвр ђи ва њу и об-
је ди ња ва њу на пла те ко му нал них и дру гих услу га на те ри то ри ји оп шти не 
Ко ва чи ца („Слу жбе ни лист оп шти не Ко ва чи ца“, број 3/09) про пи са но је: да 
да ном по чет ка при ме не ове од лу ке пре ста је раз рез са мо до при но са уста но-
вље ног, из ме ђу оста лих, и за ме сну за јед ни цу Па ди на, на осно ву Од лу ке о 
уво ђе њу ме сног са мо до при но са за под руч је ме сне за јед ни це Па ди на за пе ри-
од 01. фе бру а ра 2005. до 31. ја ну а ра 2010. Год. (члан 2. став 5. али не ја 2.); да 
ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Сл. ли сту оп-
шти не Ко ва чи ца“ (члан 3.). Ова од лу ка об ја вље на је 27. ја ну а ра 2007. го ди не.

По ла зе ћи од од ре да ба чл. 2. и 3. Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од-
лу ке о утвр ђи ва њу и об је ди ња ва њу на пла те ко му нал них и дру гих услу га 
на те ри то ри ји оп шти не Ко ва чи ца, Устав ни суд је утвр дио да је при ме на 
оспо ре не Од лу ке о уво ђе њу ме сног са мо до при но са об у ста вље на 4. фе бру-
а ра 2009. го ди не.

Про гла ше њем Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 8. но вем бра 2006. го ди не пре-
стао је да ва жи Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, у вре ме чи јег ва же-
ња је под не та ини ци ја ти ва и у од но су на ко ји је тра же на оце на устав но сти 
оспо ре не Од лу ке, а по чет ком при ме не За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо-
у пра ве („Слу жбе ни гла сник РС“, број 62/06), 1. ја ну а ра 2007. го ди не, пре ста ле 
су да ва же од ред бе чл. 87. до 97. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 9/02, 33/04 и 135/04), ко је су би ле прав ни основ за до но ше ње 
оспо ре не Од лу ке и од но су на ко је је ини ци ра на оце на ње не за ко ни то сти.

С об зи ром на то да је пре стао да ва жи Устав од 1990. го ди не, да су 
пре ста ле да ва же од ред бе чл. 87. до 97. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, као 
и да је у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом об у ста вље на при ме на оспо-
ре не Од лу ке, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 57. тач ка 2) За ко на 
о Устав ном су ду, об у ста вио по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти 
оспо ре не Од лу ке, због пре стан ка про це сних прет по став ки за во ђе ње по-
ступ ка и од лу чи ва ње.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном 
су ду, Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-38/2006 од 26. фе бру а ра 2009. го ди не





6. ОСТА ЛИ ОП ШТИ АК ТИ





6.1. Оп шти ак ти при вред них дру шта ва

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 93. По је ди нач ног ко лек тив ног уго во ра 
ви си на от прем ни не ни је би ла уре ђе на на на чин про пи сан За ко ном, те је 
Устав ни суд оце нио да ове од ред бе од да на сту па ња на сна гу За ко на о ра-
ду из 2005. го ди не, па до пре стан ка ва же ња оспо ре ног По је ди нач ног ко-
лек тив ног уго во ра, ни су би ле у скла ду са за ко ном, а ти ме ни са Уста вом.

Устав ни суд, пре ма од ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да 
од лу чу је о ме ђу соб ној са гла сно сти два ко лек тив на уго во ра.

Устав ни до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред бе чла на 93. По је ди нач ног ко лек тив ног уго во ра 
АД „Агро хем“ Но ви Сад, од 5. фе бру а ра 2004. го ди не, у вре ме ва же ња од 
23. мар та 2005. го ди не до 24. мар та 2006. го ди не, ни су би ле у са гла сно сти 
са Уста вом и за ко ном.

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну са гла сно сти По је ди нач ног ко лек-
тив ног уго во ра из тач ке 1. са По себ ним ко лек тив ним уго во ром за хе ми ју 
и не ме та ле („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 44/97, 39/98 и 42/01).

3. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та до не тих 
на осно ву чла на 93. По је ди нач ног ко лек тив ног уго во ра из тач ке 1. из ре ке.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце-

ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба чла на 93. По је ди нач ног ко лек тив-
ног уго во ра на ве де ног у тач ки 1. из ре ке. Под но си о ци ини ци ја ти ве на во де 
да су оспо ре не од ред бе чла на 93. По је ди нач ног ко лек тив ног уго во ра, ко-
ји ма је утвр ђе на ви си на от прем ни не за по сле ном ко ме се от ка зу је уго вор о 
ра ду као ви шку за по сле них, не са гла сне са За ко ном о ра ду, По себ ним ко-
лек тив ним уго во ром за хе ми ју и не ме та ле („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
44/97, 39/98 и 42/01) и Уста вом. Та ко ђе се на во ди да се по во дом при ме не 
оспо ре ног чла на 93. Ко лек тив ног уго во ра во ди спор пред Оп штин ским 
су дом у Но вом Са ду, по ту жби јед ног од ини ци ја то ра и да је у то ку дру го-
сте пе ни по сту пак по жал би. Под но си о ци ини ци ја ти ве пред ла жу да Устав-
ни суд об у ста ви из вр ше ње по је ди нач них ака та до не тих на осно ву оспо ре-
ног чла на 93. По је ди нач ног ко лек тив ног уго во ра.

У од го во ру до но си о ца оспо ре ног Ко лек тив ног уго во ра се на во ди да 
су оспо ре ним чла ном 93. Ко лек тив ног уго во ра за по сле ни ма да та иста 
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пра ва као пра ва утвр ђе на За ко ном о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
70/01 и 73/01), ко ји је био на сна зи у вре ме кад је под но си о ци ма ини ци-
ја ти ве пре стао рад ни од нос, те да на ве де ни За кон о ра ду у чла ну 7. пред-
ви ђа оба ве зу са гла сно сти оп штег ак та са за ко ном, а не и оба ве зу са гла-
сно сти ко лек тив ног уго во ра ни же прав не сна ге са ко лек тив ним уго во ром 
ви ше прав не сна ге. Та ко ђе, на во ди се да је По се бан ко лек тив ни уго вор за 
хе ми ју и не ме та ле, на ко ји се по зи ва ју под но си о ци ини ци ја ти ве, пре стао 
да ва жи 23. сеп тем бра 2005. го ди не, на осно ву од ред бе чла на 284. За ко на 
о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 24/05). Оспо ре ни По је ди нач ни ко-
лек тив ни уго вор ви ше ни је на сна зи, јер је но ви сту пио на сна гу 24. мар та 
2006. го ди не.

За ко ном о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07) про-
пи са но је да ће се по ступ ци за по че ти пре сту па ња на сна гу овог за ко на 
окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на (члан 112.).

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ним чла-
ном 93. По је ди нач ног ко лек тив ног уго во ра пред ви ђе но да је за по сле ном 
ко ме се от ка зу је уго вор о ра ду као ви шку за по сле них, по сло да вац ду-
жан да ис пла ти от прем ни ну чи ја ви си на за ви си од го ди на про ве де них у 
рад ном од но су (стаж оси гу ра ња) и из но си: за пе ри од до 10 го ди на про-
ве де них у рад ном од но су – дво стру ки из нос за ра де; за 10 до 20 го ди на у 
рад ном од но су – нај ма ње тро стру ки из нос за ра де; за 20 до 30 го ди на у 
рад ном од но су – нај ма ње че тво ро стру ки из нос за ра де; за пре ко 30 го ди на 
у рад ном од но су – нај ма ње пе то стру ки из нос за ра де. Пре ма од ред би чла-
на 94. овог Ко лек тив ног уго во ра, за ра дом у сми слу чла на 93. сма тра се за-
ра да ко ју је за по сле ни оства рио у ме се цу ко ји прет хо ди ме се цу у ко ме му 
је пре стао рад ни од нос.

Има ју ћи у ви ду да је ини ци ја ти ва под не та у вре ме ва же ња Уста ва Ре-
пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је пре стао да ва жи сту па њем на сна-
гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 8. но вем бра 2006. го ди не, то је оце на устав-
но сти оспо ре ног ак та из вр ше на у од но су на ва же ћи Устав, а оце на ње го ве 
за ко ни то сти у од но су на ва же ће за ко не, са гла сно од ред ба ма чла на 167. 
Уста ва, ко ји ма је утвр ђе на над ле жност Устав ног су да.

Уста вом је про пи са но да сви под за кон ски оп шти ак ти Ре пу бли ке Ср-
би је, оп шти ак ти ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по-
ли тич ких стра на ка, син ди ка та и удру же ња гра ђа на и ко лек тив ни уго во ри 
мо ра ју би ти са гла сни за ко ну (члан 195. став 1.).

За ко ном о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05 и 61/05), ко ји је 
сту пио на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни-
ку Ре пу бли ке Ср би је“ 23. мар та 2005. го ди не, про пи са но је: да је по сло да-
вац ду жан да до не се про грам ре ша ва ња ви шка за по сле них ако утвр ди да 
ће због тех но ло шких, еко ном ских или ор га ни за ци о них про ме на до ћи до 
пре стан ка по тре бе за ра дом за по сле них на нео д ре ђе но вре ме (члан 153.); 
да про грам, по ред оста лог, са др жи и кри те ри ју ме за утвр ђи ва ње ви шка 
за по сле них и сред ства за ре ша ва ње њи хо вог со ци јал но-еко ном ског по-
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ло жа ја (члан 155.); да је по сло да вац ду жан да пре от ка за уго во ра о ра ду, 
за по сле ном ис пла ти от прем ни ну у ви си ни утвр ђе ној оп штим ак том или 
уго во ром о ра ду, с тим да от прем ни на не мо же би ти ни жа од тре ћи не за-
ра де за по сле ног за сва ку на вр ше ну го ди ну ра да у рад ном од но су (члан 
158. ст. 1. и 2.); да се за ра дом сма тра про сеч на ме сеч на за ра да за по сле ног 
утвр ђе на за по след ња три ме се ца ко ја прет хо де ме се цу у ко јем се ис пла ћу-
је от прем ни на (члан 159.).

Од ред ба ма чла на 284. За ко на о ра ду про пи са но је да од ред бе ко лек тив-
ног уго во ра ко ји је на сна зи на дан сту па ња на сна гу овог за ко на, а ко је ни су 
у су прот но сти са овим за ко ном, оста ју на сна зи до за кљу чи ва ња ко лек тив-
ног уго во ра у скла ду са овим за ко ном, као и да од ред бе оп штег и по себ них 
ко лек тив них уго во ра за кљу че них пре 21. де цем бра 2001. го ди не, ко је су на 
сна зи на дан сту па ња на сна гу овог за ко на и ни су у су прот но сти са овим 
за ко ном, оста ју на сна зи до за кљу чи ва ња ко лек тив них уго во ра у скла ду са 
овим за ко ном, а нај ду же шест ме се ци од да на ње го вог сту па ња на сна гу.

Устав ни суд је утвр дио да је у то ку ва же ња оспо ре ног По је ди нач ног 
ко лек тив ног уго во ра до нет но ви За кон о ра ду, ко јим је утвр ђе но да от-
прем ни на ко ја се за по сле ном на нео д ре ђе но вре ме мо же ис пла ти ти, ако 
је услед тех но ло шких, еко ном ских или ор га ни за ци о них про ме на код по-
сло дав ца до шло до пре стан ка по тре бе за ње го вим ра дом, не мо же би ти 
ни жа од тре ћи не за ра де за по сле ног за сва ку на вр ше ну го ди ну ра да у рад-
ном од но су. Та ко ђе из од ред бе чла на 284. За ко на о ра ду про из ла зи да од 
да на сту па ња на сна гу тог за ко на оста ју на сна зи са мо оне од ред бе ва же-
ћих по је ди нач них ко лек тив них уго во ра ко је ни су у су прот но сти са од-
ред ба ма За ко на.

Ка ко оспо ре ним од ред ба ма чла на 93. По је ди нач ног ко лек тив ног уго-
во ра от прем ни на ни је би ла уре ђе на на на чин про пи сан За ко ном, то је 
Устав ни суд оце нио да ове од ред бе, од 23. мар та 2005. го ди не, као да на 
сту па ња на сна гу За ко на о ра ду од 2005. го ди не, па до 24. мар та 2006. го-
ди не, као да на до ка да је ва жио оспо ре ни По је ди нач ни ко лек тив ни уго-
вор, ни су би ле у скла ду са за ко ном.

С об зи ром на то да су, пре ма оце ни Устав ног су да, оспо ре не од ред бе чла-
на 93. По је ди нач ног ко лек тив ног уго во ра би ле не са гла сне са за ко ном, а да 
пре ма од ред би чла на 195. став 1. Уста ва сви ко лек тив ни уго во ри мо ра ју би ти 
у са гла сно сти са за ко ном, Устав ни суд је оце нио да оспо ре не од ред бе Ко лек-
тив ног уго во ра, у вре ме ва же ња, ни су би ле у са гла сно сти ни са Уста вом.

По ла зе ћи од на ве де ног, а има ју ћи при то ме у ви ду да је у то ку прет-
ход ног по ступ ка прав но ста ње пот пу но утвр ђе но и при ку пље ни по да ци 
пру жа ју по у здан основ за од лу чи ва ње, као и да су оспо ре не од ред бе Ко-
лек тив ног уго во ра про из ве ле по сле ди це у при ме ни, Устав ни суд је, са гла-
сно од ред ба ма чла на 53. став 2. и чла на 64. За ко на о Устав ном су ду, од лу-
чио као у тач ки 1. из ре ке, без до но ше ња ре ше ња о по кре та њу по ступ ка.

По ла зе ћи од Уста вом утвр ђе не над ле жно сти да Устав ни суд од лу чу је о 
са гла сно сти за ко на и дру гих оп штих ака та са Уста вом, оп ште при хва ће ним 
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пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, 
Устав ни суд је од ба цио ини ци ја ти ву у де лу ко јим је тра же на оце на са гла-
сно сти оспо ре ног По је ди нач ног ко лек тив ног уго во ра са По себ ним ко лек-
тив ним уго во ром за хе ми ју и не ме та ле („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 44/97, 
39/98 и 42/01) ко ји је та ко ђе пре стао да ва жи, са гла сно чла ну 36. став 1. 
тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду, има ју ћи у ви ду да је у пи та њу оце на ме ђу-
соб не са гла сно сти два ко лек тив на уго во ра раз ли чи те прав не сна ге, што не 
спа да у над ле жност Устав ног су да из чла на 167. Уста ва.

С об зи ром на то да је Устав ни суд до нео ко нач ну од лу ку у овој устав-
но прав ној ства ри, зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та до не-
тих на осно ву чла на 93. По је ди нач ног ко лек тив ног уго во ра, Суд је од ба-
цио, са гла сно од ред би чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач ка 5) и чла на 46. тач ка 
3) За ко на о Устав ном су ду, као и чла на 82. став 1. тач ка 1. и чла на 84. По-
слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), 
Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-367/2005 од 5. мар та 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 26/09)

Од ред ба ко јом се сту па ње на сна гу ста ту та, као оп штег ак та, од ре-
ђу је у од но су на дан до но ше ња, а не у од но су на дан об ја вљи ва ња ни је 
са гла сна са Уста вом.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да од ред ба чла на 77. Ста ту та Ак ци о нар ског дру штва за 
про из вод њу гра ђе вин ског ма те ри ја ла „Ти мок“ Не го тин, од 22. ја ну а ра 
2005. го ди не, ни је са гла сна са Уста вом.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ред бе чла на 

77. Ста ту та на ве де ног у из ре ци. У ини ци ја ти ви се на во ди да је од ред ба чла на 
77. оспо ре ног Ста ту та, ко јом је пред ви ђе но да Ста тут сту па на сна гу да ном 
до но ше ња, не са гла сна од ред би чла на 120. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, пре ма 
ко јој оп шти ак ти сту па ју на сна гу нај ра ни је осмог да на од да на об ја вљи ва ња.

У од го во ру на ини ци ја ти ву се твр ди да су по сто ја ли на ро чи то оправ да ни 
раз ло зи за сту па ње на сна гу да ном до но ше ња оспо ре ног Ста ту та, јер је због 
вла снич ке тран сфор ма ци је та да дру штве ног пред у зе ћа „Ти мок“ и по тре бе 
уса гла ша ва ња оспо ре ног ак та са За ко ном о при вред ним дру штви ма, би ло 
по треб но хит но из вр ши ти из бор но вог управ ног од бо ра и ди рек то ра Пред-
у зе ћа у скла ду са на ве де ним Ста ту том и За ко ном. У су прот ном би се, ка ко се 
на во ди, до ве ла у пи та ње ре а ли за ци ја Уго во ра о про да ји дру штве ног ка пи та-
ла ме то дом јав не аук ци је, ко ји има сна гу осни вач ког ак та Пред у зе ћа, и пре ма 
ко ме је би ло по треб но иза бра ти но ве ор га не упра ве Пред у зе ћа.
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Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ни Ста-
тут до не ла Скуп шти на Ак ци о нар ског дру штва „Ти мок“ Не го тин, 22. ја ну-
а ра 2005. го ди не, с по зи вом на од ред бу чла на 290. За ко на о при вред ним 
дру штви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04). Оспо ре ном од ред бом 
чла на 77. Ста ту та је про пи са но да ста тут сту па на сна гу да ном до но ше ња.

Устав ни суд оце ну устав но сти ма те ри јал но прав них од ре да ба оп штих 
ака та, са гла сно чла ну 167. став 1. тач ка 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, вр ши 
у од но су на ва же ћи Устав.

Од ред бом чла на 120. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је 
ва жио у вре ме до но ше ња оспо ре ног Ста ту та и у од но су на ко ји је тра же на 
оце на устав но сти оспо ре не од ред бе Ста ту та, би ло је утвр ђе но да за кон, 
дру ги про пис или оп шти акт сту па на сна гу нај ра ни је осмог да на од да на 
об ја вљи ва ња, осим ако, из на ро чи то оправ да них раз ло га, ни је пред ви ђе-
но да ра ни је сту пи на сна гу.

Уста вом од 2006. го ди не је утвр ђе но да се за ко ни и сви дру ги оп шти 
ак ти, об ја вљу ју пре сту па ња на сна гу, као и да за ко ни и дру ги оп шти ак-
ти сту па ју на сна гу нај ра ни је осмог да на од да на об ја вљи ва ња и мо гу да 
сту пе на сна гу ра ни је са мо ако за то по сто је на ро чи то оправ да ни раз ло зи, 
утвр ђе ни при ли ком њи хо вог до но ше ња (члан 196. ст. 1. и 4.).

Има ју ћи у ви ду да од ред ба чла на 77. оспо ре ног Ста ту та, сту па ње на сна-
гу тог Ста ту та од ре ђу је у од но су на дан до но ше ња, а не у од но су на дан об-
ја вљи ва ња, ка ко је то про пи са но чла ном 196. став 4. Уста ва, Устав ни суд је 
утвр дио да од ред ба чла на 77. оспо ре ног Ста ту та ни је са гла сна са Уста вом.

По што се ини ци ја ти вом оспо ра ва устав ност од ред бе оп штег ак та ко-
јом се ре гу ли ше пи та ње о ко јем Устав ни суд већ има за у зет став, Устав ни 
суд је, на осно ву чла на 53. став 2. За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку 
као у из ре ци, без до но ше ња ре ше ња о по кре та њу по ступ ка.

По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. тач-
ка 1) За ко на о Устав ном су ду, од лу чио као у из ре ци.

На осно ву од ред бе чла на 168. став 3. Уста ва, од ред ба чла на 77. Ста ту-
та из из ре ке пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-55/2005 од 9. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 60/09)

До но си лац ак та – при вред но дру штво, у скла ду са За ко ном о ста но-
ва њу, овла шће но је да са мо стал но утвр ђу је усло ве, кри те ри ју ме, ме ри ла 
и по сту пак за ре ша ва ње стам бе них по тре ба за по сле них, пре ма сво јим 
по тре ба ма и мо гућ но сти ма, по шту ју ћи на че ло јед на ко сти гра ђа на из 
чла на 21. Уста ва.
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Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти од ре да ба чл. 20. и 21. Пра вил ни ка о ре ша-
ва њу стам бе них по тре ба за по сле них Ак ци о нар ског дру штва „Прој ме тал“ 
Бе о град од 19. ма ја 2006. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни-

то сти од ре да ба чл. 20. и 21. Пра вил ни ка о ре ша ва њу стам бе них по тре ба 
за по сле них Ак ци о нар ског дру штва „Прој ме тал“ Бе о град од 19. ма ја 2006. 
го ди не. У ини ци ја ти ви се на во ди да је од ред ба чла на 20. Пра вил ни ка, ко-
јом је вред но ван рад ни стаж за по сле ног, не са гла сна са од ред бом чла на 13. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из раз ло га што се рад ни стаж бо ду је нај ви ше до 
20 го ди на, од но сно рад ни стаж пре ко 20 го ди на не узи ма се у об зир при-
ли ком утвр ђи ва ња ли сте ре да пр вен ства за до би ја ње ста на у за куп. Од-
ред ба чла на 21. Пра вил ни ка, ко јом је вред но ва на стам бе на си ту а ци ја за-
по сле ног, по ми шље њу под но си о ца пред став ке, не са гла сна је са од ред бом 
чла на 13. Уста ва и од ред ба ма чл. 27. и 47. За ко на о ста но ва њу, бу ду ћи да 
ни су објек ти ви зи ра ни кри те ри ју ми по осно ву стам бе не угро же но сти, та-
ко да су за по сле ни ко ји кра ће вре ме че ка ју на стан до ве де ни у по вољ ни ји 
по ло жај у од но су на оста ле за по сле не.

У од го во ру до но си о ца ак та на во ди се да је Пред у зе ће сво јим оп штим 
ак том утвр ди ло ме ри ла и кри те ри ју ме за утвр ђи ва ње ре да пр вен ства, као 
и на чин и по сту пак за до де лу ста но ва ко ји је, по ми шље њу до но си о ца ак-
та, ускла ђен са За ко ном о ста но ва њу. Та ко ђе, до но си лац ак та сма тра да 
пра ва за по сле них на стан ни су угро же на, с об зи ром на то да су ме ри ла и 
кри те ри ју ми за рас по де лу ста но ва објек ти ви зи ра ни и вред но ва ни од ре ђе-
ним бро јем бо до ва.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио да је Пра вил ник о ре-
ша ва њу стам бе них по тре ба за по сле них усво јио Управ ни од бор овог Ак ци-
о нар ског дру штва на 14. ре дов ној сед ни ци одр жа ној 19. ма ја 2006. го ди не.

Оспо ре ном од ред бом чла на 20. Пра вил ни ка пред ви ђе но је да, по осно ву 
рад ног ста жа, за по сле ном при па да за сва ку пу ну го ди ну ефек тив ног рад ног 
ста жа два бо да. Рад ни стаж пре ко шест ме се ци се ра чу на као пу на го ди на. 
Рад ни стаж се об ра чу на ва са ста њем на дан до ста вља ња ли сте при о ри те та 
(ранг ли ста). Мак си мал ни број бо до ва по овом осно ву из но си 40 бо до ва.

Пре ма оспо ре ној од ред би чла на 21. Пра вил ни ка, по осно ву стам бе них 
усло ва – стам бе не си ту а ци је, за по сле ном при па да ју бо до ви, и то: за по сле-
ном без ста на: до де сет го ди на че ка ња на стан – 40 бо до ва, а пре ко де сет 
го ди на че ка ња на стан – 60 бо до ва. Мак си мал ни број бо до ва по овом ме-
ри лу из но си 60 бо до ва. За по сле ни мо же оства ри ти бо до ве са мо по јед ном 
од ова два осно ва.
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Од ред бом чла на 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом 
за по че ти пре да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма 
овог за ко на.

Ка ко је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти оспо ре ног Пра вил ни ка под-
не та у вре ме ва же ња Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је пре-
стао да ва жи про гла ше њем Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 8. но вем бра 2006. го-
ди не, оце на устав но сти вр ше на је у од но су на Устав Ре пу бли ке Ср би је од 
2006. го ди не, а са гла сно од ред би чла на 167. Уста ва.

Од ред ба ма чла на 21. ст. 1. до 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је 
да су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки, да сва ко има пра во на јед на ку 
за кон ску за шти ту, без дис кри ми на ци је, као и да је за бра ње на сва ка дис-
кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи-
то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, 
ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, 
кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.

За ко ном о ста но ва њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 
33/93, 53/93, 69/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 
101/05) про пи са но је: да но си лац пра ва рас по ла га ња сво јим ак том бли же 
про пи су је на чин еви ден ти ра ња и од лу чи ва ња о ко ри шће њу сред ста ва од 
ста но ва про да тих пу тем от ку па, као и усло ве, на чин и по сту пак да ва ња 
зај мо ва из ових сред ста ва (члан 27. став 3.); да пред у зе ћа и уста но ве мо гу 
у скла ду са сво јим оп штим ак том, од но сно про пи сом о ре ша ва њу стам-
бе них по тре ба да да ју ста но ве у за куп на нео д ре ђе но вре ме за по сле ним 
ли ци ма (члан 47. став 2.).

Из на ве де них од ре да ба За ко на о ста но ва њу про из ла зи да је до но си-
лац ак та овла шћен да са мо стал но утвр ђу је усло ве, кри те ри ју ме, ме ри ла и 
по сту пак за ре ша ва ње стам бе них по тре ба за по сле них у скла ду са сво јим 
по тре ба ма и мо гућ но сти ма, при че му је оба ве зан да по шту је Уста вом и 
за ко ном утвр ђе не прин ци пе.

Про пи су ју ћи у од ред ба ма чл. 20. и 21. Пра вил ни ка да за по сле ном, по 
осно ву рад ног ста жа, при па да два бо да за сва ку пу ну го ди ну ефек тив ног 
рад ног ста жа, с тим да мак си ма лан број бо до ва по овом осно ву мо же из-
но си ти 40 бо до ва, као и да број бо до ва по осно ву стам бе них усло ва за ви-
си од вре ме на ко је је за по сле ни про вео у не ре ше ној стам бе ној си ту а ци ји, 
до но си лац ак та је, по оце ни Су да, по сту пио у скла ду са сво јим за кон ским 
овла шће њи ма и са гла сно устав ном на че лу јед на ко сти гра ђа на пред Уста вом 
и за ко ном из чла на 21. Уста ва, бу ду ћи да се оспо ре не од ред бе Пра вил ни ка 
од но се под јед на ко на све за по сле не ко ји ре ша ва ју стам бе не по тре бе.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је на шао да не ма осно ва за по-
кре та ње по ступ ка по во дом ини ци ја ти ве, па ини ци ја ти ву ни је при хва тио, 
са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 109/07).
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На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном 
су ду, Устав ни суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-142/2006 од 2. апри ла 2009. го ди не

Про пи си ва ње рад ног од но са на нео д ре ђе но вре ме у пред у зе ћу у 
тра ја њу ду жем од пет го ди на, као усло ва за ре ша ва ње стам бе не по тре-
бе за по сле ног, по оце ни Устав ног су да, пред ста вља до дат ни услов, ко ји 
је у гра ни ца ма овла шће ња до но си о ца ак та утвр ђе них Уста вом и За ко-
ном о ста но ва њу.

Устав ни суд, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан 
да оце њу је це лис ход ност усло ва, ро ко ва и по ступ ка ре ша ва ња стам бе-
них по тре ба у пред у зе ћу, јер на ве де на пи та ња спа да ју у до мен стам бе не 
по ли ти ке и опре де ље ња до но си о ца ак та да та пи та ња уре ди за ви сно од 
сво јих по тре ба и ци ље ва.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти од ред бе чла на 2. став 1. тач ка 1. Пра вил-
ни ка о ре ша ва њу стам бе них по тре ба у ДП „Бе о град ски са јам“, број 505 од 
14. сеп тем бра 2006. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни-

то сти од ред бе чла на 2. став 1. тач ка 1. Пра вил ни ка на ве де ног у из ре ци. 
У ини ци ја ти ви се на во ди да је оспо ре ном од ред бом, ко јом је про пи са но 
да пра во на ре ша ва ње стам бе не по тре бе у Пред у зе ћу има за по сле ни под 
усло вом да је у рад ном од но су у Пред у зе ћу за по слен на нео д ре ђе но вре ме 
ду же од пет го ди на, по вре ђе на од ред ба чла на 35. Уста ва Ре пу бли ке Ср би-
је. Та ко ђе, оспо ре на од ред ба у су прот но сти је и са од ред ба ма чл. 18. и 20. 
За ко на о ра ду јер је „дис кри ми на тор ска“ у по гле ду усло ва ра да и свих пра-
ва из рад ног од но са, јер су за по сле ни ко ји не ма ју пет го ди на не пре кид ног 
ста жа у овом Пред у зе ћу ста вље ни у не по вољ ни ји по ло жај у од но су на за-
по сле не ко ји ис пу ња ва ју на ве де ни услов. Сма тра да се не мо же за не ма ри ти 
до при нос у ра ду и из два ја ња на име стам бе ног фон да ко ја су сво је вре ме но 
из два ја ли за по сле ни без об зи ра на то где су ра ди ли, а у тим ор га ни за ци-
ја ма ни су ре ши ли сво је стам бе но пи та ње. С об зи ром на то да је Уста вом 
га ран то ва на сло бо да ра да и сло бо дан из бор за по сле ња под јед на ким усло-
ви ма, за по сле ни ко ји су ра ди ли у дру гим ор га ни за ци ја ма, а у њи ма ни су 
ре ши ли сво је стам бе но пи та ње, не мо гу би ти дис кри ми ни са ни. Пред ла же 
да Устав ни суд до не се од лу ку ко јом ће утвр ди ти да оспо ре на од ред ба Пра-
вил ни ка ни је у са гла сно сти са Уста вом и За ко ном.
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До но си лац оспо ре ног ак та у од го во ру на во ди да оспо ре ном од ред-
бом Пра вил ни ка ни је по вре ђе на од ред ба чла на 60. Уста ва ко јом се јем чи 
пра во на рад и сло бо дан из бор за по сле ња под јед на ким усло ви ма, јер сви 
за по сле ни ко ји ис пу ња ва ју про пи са не усло ве из чла на 2. оспо ре ног Пра-
вил ни ка, под истим усло ви ма, има ју пра во да уче ству ју у по ступ ку ре ша-
ва ња стам бе них по тре ба ко ја се мо гу ре ша ва ти ис кљу чи во до де лом зај ма. 
Има ју ћи у ви ду да ре ша ва ње стам бе них по тре ба за по сле них пу тем до де ле 
зај ма ни је пред ви ђе но за ко ном као оба ве за по сло дав ца већ са мо као мо-
гућ ност ко ја је ре гу ли са на чла ном 102. Ко лек тив ног уго во ра, чи је оства-
ри ва ње за ви си од рас по ло жи вих сред ста ва и дру гих окол но сти, сма тра да 
ни је су прот но Уста ву и не са гла сно за ко ну, ако је оп штим ак том као услов 
за уче шће у по ступ ку ре ша ва ња стам бе них по тре ба пред ви ђен стаж у 
тра ја њу од пет го ди на у Пред у зе ћу. Та ко ђе, у од го во ру се на во ди да оспо-
ре на од ред ба ни је не са гла сна За ко ну о ра ду јер тим за ко ном ни је про пи-
са но пра во на ре ша ва ње стам бе них по тре ба, као и да утвр ђи ва ње усло ва, 
ро ко ва и по ступ ка за ре ша ва ње стам бе них по тре ба у пред у зе ћу не спа да у 
над ле жност Устав ног су да утвр ђе ну Уста вом.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је Пра вил ник о ре-
ша ва њу стам бе них по тре ба за по сле них у ДП „Бе о град ски са јам“, број 505 
од 14. сеп тем бра 2006. го ди не, до нео Управ ни од бор Пред у зе ћа на осно-
ву чла на 35. став 2. тач ка 2. Ста ту та Дру штве ног пред у зе ћа „Бе о град ски 
са јам“ и чла на 102. Ко лек тив ног уго во ра код по сло дав ца ДП „Бе о град ски 
са јам“. Пра вил ни ком се уре ђу ју: усло ви и на чин ре ша ва ња стам бе них по-
тре ба за по сле них ли ца у Пред у зе ћу; из во ри и ко ри шће ње сред ста ва за 
ре ша ва ње стам бе них по тре ба; осно ви и ме ри ла за утвр ђи ва ње ре да пр-
вен ства; да ва ње стам бе них зај мо ва; над ле жност и по сту пак за ре ша ва-
ње стам бе них по тре ба и дру га пи та ња од зна ча ја за ре ша ва ње стам бе них 
по тре ба за по сле них ли ца (члан 1.). Оспо ре ном од ред бом чла на 2. став 1. 
тач ка 1. Пра вил ни ка про пи са но је да пра во на ре ша ва ње стам бе них по-
тре ба има за по сле ни у Пред у зе ћу под усло вом да је у рад ном од но су у 
Пред у зе ћу за по слен на нео д ре ђе но вре ме ду же од пет го ди на. Пре ма од-
ред би чла на 12. став 1. Пра вил ни ка, под рад ним ста жом под ра зу ме ва се 
вре ме про ве де но у рад ном од но су (ефек тив ни рад ни стаж), ко је се као та-
кво упи су је у рад ну књи жи цу.

Од ред ба ма чла на 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом 
за по че ти пре да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма 
овог за ко на.

С об зи ром на то да је оце на устав но сти оспо ре не од ред бе Пра вил ни-
ка тра же на у од но су на Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је 
пре стао да ва жи 2006. го ди не, Устав ни суд је оце ну устав но сти оспо ре не 
од ред бе Пра вил ни ка вр шио у од но су на Устав од 2006. го ди не, са гла сно 
чла ну 167. став 1. тач. 1. и 3. Уста ва.

Од ред бом чла на 21. ст. 1. до 3. Уста ва утвр ђе но је да су пред Уста вом и 
за ко ном сви јед на ки, да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту, без 
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дис кри ми на ци је, као и да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на 
или по сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на-
ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по-
ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и 
пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та.

По оце ни Устав ног су да, за оце ну за ко ни то сти оспо ре не од ред бе Пра-
вил ни ка ре ле вант не су од ред бе За ко на о ста но ва њу („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 74/94, 48/94, 44/95, 
49/95, 16/97, 46/98, 26/01, и 101/05) ко јим је про пи са но: да но си лац пра ва 
рас по ла га ња сво јим ак том бли же про пи су је на чин еви ден ти ра ња и од лу-
чи ва ња о ко ри шће њу сред ста ва од ста но ва про да тих пу тем от ку па као и 
усло ве, на чин и по сту пак да ва ња зај мо ва из ових сред ста ва (члан 27. став 
3.); да пред у зе ћа и уста но ве мо гу у скла ду са сво јим оп штим ак том, од но-
сно про пи сом о ре ша ва њу стам бе них по тре ба да да ју ста но ве у за куп на 
нео д ре ђе но вре ме за по сле ним ли ци ма (члан 47. став 2.).

Из на ве де них од ре да ба Уста ва и За ко на о ста но ва њу про из ла зи да је 
до но си лац ак та овла шћен да у скла ду са сво јим по тре ба ма и мо гућ но сти-
ма са мо стал но утвр ђу је усло ве, кри те ри ју ме, ме ри ла и по сту пак за ре-
ша ва ње стам бе них по тре ба за по сле них при че му је оба ве зан да по шту је 
Уста вом и за ко ном утвр ђе не прин ци пе, од но сно да утвр ди објек тив на ме-
ри ла и кри те ри ју ме и омо гу ћи њи хо ву јед на ку при ме ну на све за по сле не 
ко ји се на ла зе у од ре ђе ним, оп штим ак том утвр ђе ним, прав ним си ту а ци-
ја ма и ко ји ис пу ња ва ју јед на ке усло ве.

Про пи су ју ћи у оспо ре ној од ред би чла на 2. став 1. тач ка 1. Пра вил ни ка, 
усло ве под ко ји ма за по сле ни има пра во на ре ша ва ње стам бе них по тре ба, 
по оце ни Устав ног су да, до но си лац ак та ни је по вре дио устав ни прин цип 
јед на ко сти утвр ђен у чла ну 21. Уста ва, јер се он под јед на ко од но си на све 
за по сле не ко ји се на ла зи у ис тој прав ној и фак тич кој си ту а ци ји. Та ко ђе, по 
оце ни Су да, не по сто ји ни дис кри ми на ци ја по осно ву рад ног ста жа за по-
сле них ко ји има ју пра во на ре ша ва ње стам бе не по тре бе, бу ду ћи да се од-
ред бом чла на 12. Пра вил ни ка под рад ним ста жом под ра зу ме ва све вре ме 
про ве де но у рад ном од но су. Про пи си ва ње рад ног од но са у Пред у зе ћу на 
нео д ре ђе но вре ме ду же од пет го ди на, као усло ва за ре ша ва ње стам бе не 
по тре бе за по сле ног, по оце ни Устав ног су да, пред ста вља до дат ни услов, о 
че му, са гла сно За ко ну о ста но ва њу, са мо стал но од лу чу је до но си лац ак та.

По ла зе ћи од то га да се оспо ре ном од ред бом Пра вил ни ка уре ђу ју усло-
ви под ко ји ма за по сле ни има пра во на ре ша ва ње стам бе не по тре бе и да се 
њом не уре ђу је пра во на рад, не сто ји ни на вод под но си о ца ини ци ја ти ве да 
је оспо ре ном од ред бом Пра вил ни ка по вре ђе на устав на од ред ба о пра ву на 
рад, пра ву на сло бо дан из бор ра да и до ступ ност сви ма под јед на ким усло ви-
ма, свих рад них ме ста. Из истих раз ло га оспо ре на од ред ба Пра вил ни ка ни је 
не са гла сна ни од ред ба ма чл. 18. и 20. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 24/05 и 61/05) ко ји ма се за бра њу је не по сред на и по сред на дис кри ми на-
ци ја ли ца ко ја тра же за по сле ње, од но сно за по сле них, с об зи ром на пол, ро-
ђе ње, је зик, ра су, бо ју ко же, ста рост, труд но ћу, здрав стве но ста ње, од но сно 
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ин ва лид ност, на ци о нал ну при пад ност, ве ро и спо вест, брач ни ста тус, по ро-
дич не оба ве зе, сек су ал но опре де ље ње, по ли тич ко или дру го уве ре ње, со ци-
јал но по ре кло, имо вин ско ста ње, члан ство у по ли тич ким ор га ни за ци ја ма, 
син ди ка ти ма или не ко дру го лич но свој ство, као и дис кри ми на ци ја у од но су 
на усло ве за за по шља ва ње и из бор кан ди да та за оба вља ње од ре ђе ног по сла, 
усло ве ра да и сва пра ва из рад ног од но са, обра зо ва ње, оспо со бља ва ње и уса-
вр ша ва ње, на пре до ва ње на по слу и от каз уго во ра о ра ду.

На осно ву из ло же ног Устав ни суд је на шао да не ма осно ва за по кре та-
ње по ступ ка по во дом ини ци ја ти ве и ини ци ја ти ву ни је при хва тио са гла-
сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

Устав ни суд, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да 
оце њу је це лис ход ност усло ва, ро ко ва и по ступ ка ре ша ва ња стам бе них 
по тре ба у пред у зе ћу, јер на ве де на пи та ња спа да ју у до мен стам бе не по ли-
ти ке и опре де ље ња до но си о ца оспо ре ног ак та да та пи та ња уре ди за ви сно 
од сво јих по тре ба и ци ље ва, у гра ни ца ма за кон ских овла шће ња за њи хо во 
уре ђи ва ње и са гла сно устав ним прин ци пи ма.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном 
су ду, Устав ни суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-16/2007 од 16. апри ла 2009. го ди не

Об у ста ва по ступка

По сту пак оце не устав но сти оспо ре них ака та за по чет је у вре ме ва-
же ња Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не ко ји је пре стао да ва жи 
сту па њем на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 8. но вем бра 2006. го ди не, а 
оспо ре ни ак ти пре ста ли су да ва же у то ку по ступ ка пред Устав ним су-
дом, те су се сте кли про це сни усло ви за об у ста ву по ступ ка оце не устав-
но сти оспо ре них ака та.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чл. 21. и 29. 
Пра вил ни ка о ре ша ва њу стам бе них по тре ба за по сле них у АД „Ју го сло-
вен ско реч но бро дар ство“ од 6. ју на 2002. го ди не и чла на 6. Пра вил ни ка о 
из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о ре ша ва њу стам бе них по тре ба за по-
сле них у истом Ак ци о нар ском дру штву од 15. ју на 2004. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под нет је 11. ју на 2004. го ди не пред лог за оце ну устав-

но сти од ре да ба чл. 21. и 29. Па вил ни ка о ре ша ва њу стам бе них по тре ба 
за по сле них у АД „Ју го сло вен ско реч но бро дар ство“ од 6. ју на 2002. го ди не 
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и чла на 6. Пра вил ни ка о из ме на ма и до пу на ма истог пра вил ни ка од 15. ју на 
2004. го ди не. Оспо ра ва ју ћи члан 21. Пра вил ни ка ко јим је вред но ва на ин-
ва лид ност као је дан од кри те ри ју ма за утвр ђи ва ње ранг ли сте код ре ша ва-
ња стам бе них по тре ба за по сле них, пред ла гач сма тра да су за по сле ни чи ји 
су чла но ви до ма ћин ства ин ва ли ди ко ји ни су за по сле ни (ђа ци, сту ден ти и 
др.), до ве де ни у не рав но пра ван по ло жај из раз ло га што се ин ва лид ност до-
ка зу је је ди но прав но сна жним ре ше њем над ле жног фон да пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња. Од ред бе чла на 29. Пра вил ни ка, ко ји ма је пред ви ђе-
но да ме сто на ранг ли сти пр вен ства за др жа ва брач ни друг ко ји оства ру је 
ве ћи број бо до ва, ако су у Дру штву за по сле ни брач ни дру го ви, по ми шље-
њу пред ла га ча, до во де у не рав но пра ван по ло жај оне за по сле не чи ји брач ни 
друг ра ди у дру гом пред у зе ћу, код при ват ног по сло дав ца или је про гла шен 
тех но ло шким ви шком. По ми шље њу пред ла га ча, од ред ба чла на 6. Пра вил-
ни ка о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка, ко јом је пред ви ђе но да ће се за-
по че ти по ступ ци ре ша ва ња стам бе них по тре ба за по сле них окон ча ти са-
гла сно овом Пра вил ни ку, ни је у скла ду са Уста вом, јер ће се на овај на чин 
за по че ти по ступ ци ре ша ва ња стам бе них по тре ба за по сле них окон ча ти на 
осно ву од ре да ба чл. 23. и 53. Пра вил ни ка ко је је Устав ни суд огла сио не у-
став ним сво јом Од лу ком IУ-197/2003 од 25. сеп тем бра 2003. го ди не.

У од го во ру до но си о ца оспо ре ног ак та на во ди се, по ред оста лог, да 
од ред ба чла на 21. Пра вил ни ка ни је у су прот но сти са Уста вом и за ко ном, 
већ је по треб но са мо из вр ши ти до пу ну оспо ре ног чла на Пра вил ни ка та-
ко да се ин ва лид ност чла на по ро дич ног до ма ћин ства, ко ји ни је за по слен, 
до ка зу је на ла зом ле кар ске ко ми си је. У по гле ду оспо ра ва ња чла на 29. Пра-
вил ни ка у од го во ру се ис ти че да уре ђи ва ње ове од ред бе Пра вил ни ка омо-
гу ћа ва исто вре ме но ре ша ва ње стам бе не по тре бе дво је за по сле них, а што 
је ва жно из раз ло га огра ни че них сред ста ва за ре ша ва ње стам бе них по-
тре ба за по сле них. Осим то га, оспо ре на од ред ба Пра вил ни ка са гла сна је 
и од ред ба ма чла на 47. став 2. За ко на о ста но ва њу и уста но вље ној прак си 
Устав ног су да код при зна ва ња рад ног ста жа за по сле ног и ње го вог брач-
ног дру га. Ис ти че се и то да су из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка бри са не 
од ред бе чл. 23. и 53. основ ног тек ста Пра вил ни ка, ко је су уки ну те Од лу-
ком Устав ног су да, а ка ко се те од ред бе Пра вил ни ка ни су при ме њи ва ле 
пре до но ше ња Од лу ке Устав ног су да, до но си лац ак та сма тра да до но ше ње 
Пра вил ни ка од 15. ју на 2004. го ди не ни је ути ца ло на по сту пак рас по де ле 
ста но ва за по чет на осно ву Пра вил ни ка од 6. ју на 2002. го ди не. Пре ма на-
кнад ном оба ве ште њу до но си о ца ак та од 23. апри ла 2008. го ди не, оспо ре-
ни ак ти су пре ста ли да ва же сту па њем на сна гу Пра вил ни ка о ре ша ва њу 
стам бе них по тре ба 24. фе бру а ра 2006. го ди не.

Пре ма чла ну 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07) по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре да на сту па ња 
на сна гу овог за ко на, окон ча ће се по од ред ба ма овог за ко на.

Устав ни суд је утвр дио да су ова оспо ре на ак та пре ста ла да ва же сту-
па њем на сна гу Пра вил ни ка о ре ша ва њу стам бе них по тре ба за по сле них 
24. фе бру а ра 2006. го ди не.
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Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, у од но су на ко ји је тра же на 
оце на устав но сти, пре стао је да ва жи сту па њем на сна гу Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је од 8. но вем бра 2006. го ди не.

Има ју ћи у ви ду да је по сту пак оце не устав но сти оспо ре них ака та за-
по чет у вре ме ва же ња Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не ко ји је 
пре стао да ва жи сту па њем на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 8. но вем бра 
2006. го ди не, као и да су оспо ре ни ак ти пре ста ли да ва же у то ку по ступ-
ка пред Устав ним су дом, Устав ни суд је оце нио да су се сте кли про це сни 
усло ви из чла на 57. тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07) да Устав ни суд об у ста ви по сту пак за оце ну устав но сти 
оспо ре них ака та.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном 
су ду, до не то је ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-306/2004 од 29. ја ну а ра 2009. го ди не



6.2. Оп шти ак ти удру же ња, дру гих ор га ни за ци ја 
и фон до ва

По сту пак до но ше ња оспо ре ног Ста ту та ни је био не са гла сан са за-
ко ном јер су се о ње му из ја шња ва ли де ле га ти – пред став ни ци клу бо ва 
као чла но ва Са ве за, што је на чин „лич ног“ из ја шња ва ња прав ног ли ца, 
а ка ко су дру ги оп шти ак ти оспо ре ни је ди но из раз ло га што су до не ти 
на осно ву овог ста ту та, то из ста ва Су да у по гле ду за ко ни то сти Ста ту та 
сле ди да ни су осно ва ни раз ло зи оспо ра ва ња за ко ни то сти дру гих оспо-
ре них оп штих ака та.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Од би ја се пред лог за утвр ђи ва ње не за ко ни то сти:
– Ста ту та Сто но те ни ског са ве за Ср би је, од 25. сеп тем бра 2004. го ди не;
– По слов ни ка Скуп шти не Сто но те ни ског са ве за Ср би је, од 25. ју ла 

1998. го ди не, са до пу на ма од 25. сеп тем бра 2004. го ди не и
– Ди сци плин ског пра вил ни ка Сто но те ни ског са ве за Ср би је, од 16. 

сеп тем бра 2000. го ди не.
2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та и рад-

њи пред у зе тих на осно ву оп штих ака та из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду је под нет пред лог за оце ну устав но сти и за ко ни то сти 

оп штих ака та Сто но те ни ског са ве за Ср би је на ве де них у тач ки 1. из ре ке. 
Ме ђу тим, из са др жи не под не тог пред ло га про из ла зи да пред ла гач зах те-
ва са мо оце ну за ко ни то сти оспо ре них ака та, јер сма тра да ни су до не ти по 
про це ду ри про пи са ној За ко ном о дру штве ним ор га ни за ци ја ма и удру же-
њи ма гра ђа на. На и ме, пред ла гач ука зу је да је За ко ном про пи са но да ста-
тут дру штве не ор га ни за ци је, од но сно удру же ња гра ђа на до но се чла но ви, 
лич ним из ја шња ва њем, а да је у кон крет ном слу ча ју ста тут до не ла Скуп-
шти на Сто но те ни ског са ве за Ср би је. По ла зе ћи од на ве де ног, пред ла гач 
сма тра да ни оспо ре ни ак ти ни су са гла сни са за ко ном, јер је основ за њи-
хо во до но ше ње био Ста тут. Пред ла гач сво је на во де ар гу мен ту је и ука зи-
ва њем на до са да шњу прак су Устав ног су да у ко јој је из ра жен став Су да да 
је по сту пак до но ше ња ста ту та удру же ња гра ђа на не са гла сан са за ко ном 
ако ста тут ни је до нет лич ним из ја шња ва њем чла но ва удру же ња.
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У од го во ру до но си о ца ак та на во ди се, по ред оста лог, да осни ва чи 
Сто но те ни ског са ве за ни су гра ђа ни већ прав на ли ца, ко ји сво ја пра ва и 
оба ве зе оства ру ју пре ко сво јих ле ги тим но иза бра них ор га на, а на на чин 
утвр ђен њи хо вим ак ти ма, са гла сно од ред ба ма чл. 25. и 37. За ко на о спор-
ту, ко ји је спе ци јал ни за кон у од но су на За кон о дру штве ним ор га ни за ци-
ја ма и удру же њи ма гра ђа на. У при лог на ве де ном ис ти чу да је од ред ба ма 
чла на 25. и чла на 26. став 3. Ста ту та утвр ђен по сту пак раз ма тра ња, јав не 
рас пра ве и усва ја ња пред ло га из ме на и до пу на Ста ту та, у ком по ступ ку се 
осни ва чи Са ве за, пре ко сво јих ле ги тим них ор га на, не по сред но из ја шња-
ва ју о пред ло гу. Та ко ђе се ис ти че да су у до но ше њу оспо ре ног Ста ту та, као 
чла но ви Скуп шти не Сто но те ни ског са ве за Ср би је, уче ство ва ли и пред-
став ни ци пред ла га ча и да ни су би ли про тив ње го вог до но ше ња. Ка да су 
у пи та њу оста ли оспо ре ни ак ти, до но си лац ак та сма тра да ни су су прот ни 
по зи тив ним про пи си ма, јер су до не ти на осно ву од ре да ба Ста ту та ко ји је 
до нет у скла ду са за ко ном.

Ка ко је по сту пак за оце ну за ко ни то сти оспо ре них оп штих ака та за-
по чет пре сту па ња на сна гу За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07), то се у овој устав но прав ној ства ри по сту пак, са гла сно 
чла ну 112. За ко на, окон ча ва по од ред ба ма овог за ко на.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку, утвр дио да је Ста тут Сто но те-
ни ског са ве за Ср би је до не ла Скуп шти на овог Са ве за 25. сеп тем бра 2004. 
го ди не. Ста тут је до нет с по зи вом на од ред бе чла на 34. став 2. и чла на 85. 
став 1. За ко на о спор ту („Слу жбе ни гла сник РС“, број 52/96), као и од го-
ва ра ју ће од ред бе та да ва же ћег Ста ту та. Од ред бом чла на 51. став 1. Ста ту-
та пред ви ђе но је да ње го вим сту па њем на сна гу пре ста је да ва жи Ста тут 
из 1999. го ди не, а од ред бом ста ва 2. истог чла на – да Ста тут сту па на сна-
гу „осам да на од да на об ја вљи ва ња“.

Од ред бом чла на 2. Ста ту та је уре ђе но да су чла но ви Сто но те ни ског 
са ве за Ср би је сто но те ни ски клу бо ви на под руч ју Ре пу бли ке Ср би је, ко-
ји су ор га ни зо ва ни пре ко че ти ри ре ги о нал на са ве за (Вој во ди не, Бе о гра-
да, Ни ша и Ко со ва и Ме то хи је), а од ред бом чла на 23. став 1. Ста ту та – да 
Скуп шти ну Сто но те ни ског са ве за Ср би је, ко ја је нај ви ши ор ган Са ве за, 
чи не де ле га ти клу бо ва ко ји су у окви ру јед ног ре ги о нал ног са ве за. У по-
гле ду раз ма тра ња и усва ја ња Ста ту та, ре пу блич ког си сте ма так ми че ња, 
ре ги стра ци о ног и ди сци плин ског пра вил ни ка, од ред ба чла на 26. став 3. 
Ста ту та пред ви ђа оба ве зу да „пред ло зи ових ма те ри ја ла прет ход но бу ду 
упу ће ни на јав ну рас пра ву у сто но те ни ске ре ги о нал не са ве зе на под руч ју 
Ре пу бли ке Ср би је“, те да њи хо ве пред ло ге, ми шље ња и су ге сти је об ра ђи-
вач и пред ла гач ма те ри ја ла из не су на раз ма тра ње и усва ја ње скуп шти ни 
Сто но те ни ског са ве за Ср би је. Пре ма од ред ба ма чла на 28. Ста ту та Скуп-
шти на „рас пра вља и од лу чу је о свим пи та њи ма од за јед нич ког ин те ре-
са, а по себ но о пи та њи ма из ње не над ле жно сти“, ме ђу ко ји ма су и усва-
ја ње По слов ни ка ко јим утвр ђу је свој рад и ор га ни за ци ју, као и усва ја ње 
Ста ту та Са ве за, ње го вих из ме на и до пу на, Пра вил ни ка о ре ги стра ци ји, 
Пра вил ни ка о сто но те ни ским так ми че њи ма, ди сци плин ског пра вил ни ка 
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и дру гих оп штих ака та Са ве за. Од ред бом чла на 25. став 2. Ста ту та је пред-
ви ђе но да се Ста тут, од но сно ње го ве из ме не и до пу не, усва ја ју дво тре ћин-
ском ве ћи ном од укуп ног бро ја де ле га та Скуп шти не.

Оспо ре ни По слов ник Скуп шти не Сто но те ни ског са ве за Ср би је до не-
ла је Скуп шти на Са ве за 25. ју ла 1998. го ди не, а до пу не овог ак та Скуп-
шти на је усво ји ла 25. сеп тем бра 2004. го ди не. По слов ни ком су уре ђе на 
пи та ња од зна ча ја за рад Скуп шти не, на чин ње ног од лу чи ва ња и до но ше-
ња од лу ка, до но ше ње оп штих ака та, пра ва и ду жно сти чла но ва Скуп шти-
не и јав ност ње ног ра да.

Ди сци плин ски пра вил ник Скуп шти на је до не ла на сед ни ци одр жа ној 
16. сеп тем бра 2000. го ди не.

Прав ни основ за до но ше ње оба оспо ре на ак та са др жан је у на ве де ној 
од ред би чла на 28. Ста ту та, ко ју је са др жа вао и Ста тут из 1999. го ди не, у 
вре ме чи јег ва же ња је до нет Ди сци плин ски пра вил ник.

За оце ну за ко ни то сти оспо ре ног Ста ту та од зна ча ја су од ред бе За ко на 
о дру штве ним ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма гра ђа на и од ред бе За ко на о 
спор ту. Ка ко је пред ло гом оспо рен по сту пак до но ше ња оп штег ак та, то је 
оце ну ње го ве за ко ни то сти Устав ни суд из вр шио у од но су на за ко не ко ји 
су ва жи ли у вре ме ка да је оспо ре ни акт до но шен.

У вре ме до но ше ња Ста ту та Сто но те ни ског са ве за Ср би је на сна зи је 
био За кон о дру штве ним ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма гра ђа на („Слу-
жбе ни гла сник СРС“, бр. 24/82, 39/83, 17/84, 50/84, 45/85 и 12/89 и „Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 53/93, 67/93 и 48/94). По сле до но ше ња оспо ре ног 
Ста ту та, 2005. го ди не из вр ше на је из ме на овог за ко на, ко ја је об ја вље на у 
„Слу жбе ном гла сни ку РС“, број 101/05, али ко јом ни су ме ња не за кон ске 
од ред бе ко је су од ути ца ја на ре ша ва ње спор ног прав ног пи та ња. Од ред ба-
ма на ве де ног За ко на про пи са но је: да се дру штве не ор га ни за ци је, од но сно 
удру же ња гра ђа на мо гу удру жи ва ти у са ве зе дру штве них ор га ни за ци ја и 
са ве зе удру же ња гра ђа на, као и да се од ред бе овог за ко на сход но при ме-
њу ју на са ве зе дру штве них ор га ни за ци ја и са ве зе удру же ња гра ђа на, ако 
За ко ном ни је друк чи је од ре ђе но (члан 19. ст. 1. и 3.); да дру штве не ор га ни-
за ци је и удру же ња гра ђа на има ју ста ту те, а мо гу има ти и дру ге оп ште ак те 
ко ји ма се уре ђу ју пи та ња уну тра шње ор га ни за ци је ра да и ме ђу соб ни од-
но си чла но ва ор га ни за ци је, од но сно удру же ња, као и да ста тут дру штве не 
ор га ни за ци је, од но сно удру же ња до но се чла но ви лич ним из ја шња ва њем 
(члан 21. ст. 1. и 3.); да се на дру штве не ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на и 
њи хо ве са ве зе чи ји је рад уре ђен по себ ним за ко ни ма, при ме њу ју од ред бе 
овог за ко на у пи та њи ма ко ја ни су уре ђе на тим за ко ни ма (члан 26.).

Та ко ђе, у вре ме до но ше ња Ста ту та на сна зи је био За кон о спор ту из 
1996. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 52/96). У 2005. го ди ни из вр-
ше не су и из ме не овог за ко на, ко је су об ја вље не у „Слу жбе ном гла сни ку 
РС“, број 101/05, али ни ове из ме не се не од но се на за кон ске од ред бе ко је 
су од зна ча ја за по сту па ње Устав ног су да у кон крет ном слу ча ју. За ко ном о 
спор ту је, из ме ђу оста лог, про пи са но: да се спорт ска ор га ни за ци ја осни ва 
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ра ди оба вља ња спорт ских ак тив но сти, да се мо же осно ва ти као удру же ње 
или као пред у зе ће, од но сно уста но ва, и да се на осни ва ње и рад удру же ња, 
пред у зе ћа и уста но ве при ме њу ју про пи си о удру же њи ма гра ђа на, пред-
у зе ћи ма, од но сно уста но ва ма, ако овим за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но 
(члан 18.); да спорт ском ор га ни за ци јом као удру же њем упра вља ју ње ни 
чла но ви на на чин од ре ђен ста ту том те ор га ни за ци је (члан 25. став 1.); да 
се спорт ске ор га ни за ци је, спорт ска дру штва, ор га ни за ци је за оба вља ње 
спорт ских де лат но сти и струч на удру же ња у спор ту мо гу, ра ди уре ђи ва ња 
пи та ња од за јед нич ког ин те ре са, за јед нич ког ре пре зен то ва ња, уре ђи ва-
ња пи та ња ор га ни зо ва ња так ми че ња и ста ту са спор ти ста у од го ва ра ју ћим 
обла сти ма, као и дру гих пи та ња од за јед нич ког ин те ре са, удру жи ва ти у 
са ве зе (члан 33.); да се на осни ва ње, упис у ре ги стар и оба вља ње спорт-
ских ак тив но сти спорт ских дру шта ва и са ве за сход но при ме њу ју од ред бе 
овог за ко на ко је се од но се на спорт ске ор га ни за ци је (члан 34. став 2.); да 
је гран ски са вез удру же ње спорт ских ор га ни за ци ја, од но сно ор га ни за ци-
ја за оба вља ње спорт ских де лат но сти за јед ну или ви ше спорт ских гра на, 
од но сно де лат но сти (члан 35.).

Из на ве де них од ре да ба За ко на о дру штве ним ор га ни за ци ја ма и удру-
же њи ма гра ђа на про из ла зи да Ста тут удру же ња гра ђа на до но се ње го ви 
чла но ви и то лич ним из ја шња ва њем, као и да се од ред бе овог за ко на сход-
но при ме њу ју и на са ве зе удру же ња гра ђа на. Са дру ге стра не, из од ре да ба 
За ко на о спор ту про из ла зи да се на спорт ске ор га ни за ци је и њи хо ве са ве зе, 
ако су осно ва ни као удру же ње, при ме њу ју про пи си о удру же њи ма гра ђа на.

У кон крет ном слу ча ју, Сто но те ни ски са вез Ср би је је осно ван као 
удру же ње али пред ста вља са вез удру же ња, чи ји чла но ви ни су гра ђа ни 
већ сто но те ни ски клу бо ви, ко ји су ре ги стра ци јом сте кли свој ство прав-
ног ли ца. У том сми слу се, са гла сно од ред би чла на 19. став 3. За ко на о 
дру штве ним ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма гра ђа на, и ста тут овог са ве за 
до но си сход ном при ме ном од ре да ба на ве де ног За ко на. Сход на при ме на 
од ре да ба јед ног за ко на под ра зу ме ва да се у за ко ном пред ви ђе ним слу ча је-
ви ма при ме њу ју оне ње го ве од ред бе ко је од го ва ра ју прав ној при ро ди од-
ре ђе не прав не си ту а ци је или прав ног од но са на ко ји се при ме њу ју, и то на 
на чин ко ји је при ме рен тој прав ној си ту а ци ји.

Устав ни суд је утвр дио да су Скуп шти ну Сто но те ни ског са ве за Ср би-
је, ко ја је, као нај ви ши ор ган Са ве за, до не ла оспо ре ни Ста тут, чи ни ли де-
ле га ти ко је су, у скла ду са сво јим оп штим ак ти ма, иза бра ли сто но те ни ски 
клу бо ви ко ји су чла но ви Са ве за и ко ји су се лич но, као пред став ни ци сво-
јих клу бо ва, из ја шња ва ли о Ста ту ту. По ла зе ћи од на ве де ног, Суд је оце нио 
да ова кав по сту пак до но ше ња Ста ту та пред ста вља сход ну при ме ну од ре-
да ба За ко на о дру штве ним ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма гра ђа на ко ји-
ма је про пи сан по сту пак до но ше ња ста ту та удру же ња, јер је њи ме обез бе-
ђе но да ста тут до но се ње го ви чла но ви – сто но те ни ски клу бо ви, лич ним 
из ја шња ва њем – пре ко сво јих иза бра них де ле га та ко ји пред ста вља ју, из-
ра жа ва ју и за сту па ју њи хо ве ин те ре се, а што је на чин „лич ног“ из ја шња-
ва ња прав ног ли ца. Окол ност да је од ред ба ма са мог Ста ту та про пи са но 
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да се пре ње го вог до но ше ња или би ло ка кве из ме не и до пу не, пред лог ак-
та оба ве зно до ста вља на јав ну рас пра ву чла но ви ма Са ве за, да се о сва ком 
до ста вље ном пред ло гу, ми шље њу и су ге сти ји по себ но од лу чу је при ли ком 
до но ше ња ста ту та, као и да је за до но ше ње овог оп штег ак та пред ви ђе-
на дво тре ћин ска ве ћи на укуп ног бро ја де ле га та Скуп шти не, до дат но, по 
оце ни Су да, по твр ђу је не са мо да се ста тут до но си из ја шња ва њем чла но ва 
Са ве за већ да је њи хо во не по сред но уче шће и из ја шња ва ње обез бе ђе но и 
у то ку чи та вог по ступ ка до но ше ња.

Са дру ге стра не, утвр ђе но је да ни је осно ва но по зи ва ње пред ла га ча 
на ра ни је од лу ке Устав ног су да, по што се став Су да за у зет у од лу ка ма на 
ко је се у пред ло гу упу ћу је не од но си на исто спор но устав но прав но пи та-
ње. На и ме, од лу ке Устав ног су да IУ-38/01 од 28. ок то бра 2004. го ди не и IУ-
196/01 од 21. апри ла 2005. го ди не не од но се се на ста ту те са ве за удру же ња, 
већ на Ло вач ко удру же ње „Ду бо чи ца“ и Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра 
Апа тин, те у по ступ ку до но ше ња ста ту та ових удру же ња гра ђа на ни је би-
ло осно ва за сход ну при ме ну од ре да ба За ко на. Од лу ка Су да IУ-475/03 од 3. 
фе бру а ра 2005. го ди не од но си се на ста ту те Са ве за ин ва ли да ра да Ср би је, 
али је у овом слу ча ју оспо ре ни акт до нео Из вр шни од бор Са ве за, што се не 
мо же сма тра ти сход ном при ме ном од ре да ба За ко на, с об зи ром на функ ци-
ју овог ор га на, ње го ву прав ну при ро ду, са став и на чин из бо ра чла но ва.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је утвр дио да по сту пак до но ше-
ња оспо ре ног Ста ту та Сто но те ни ског са ве за Ср би је ни је био не са гла сан са 
за ко ном, те да пред лог за утвр ђи ва ње ње го ве не за ко ни то сти ни је осно ван.

Ка ко су По слов ник Скуп шти не Сто но те ни ског са ве за Ср би је и Ди-
сци плин ски пра вил ник оспо ре ни је ди но из раз ло га што су до не ти на 
осно ву овог Ста ту та чи ја је за ко ни тост оспо ре на, то из ста ва Су да у по-
гле ду за ко ни то сти Ста ту та сле ди да ни су осно ва ни на во ди пред ла га ча ве-
за ни за оспо ра ва ње за ко ни то сти на ве де них оп штих ака та.

С об зи ром на то да је до нео ко нач ну од лу ку по во дом под не тог пред-
ло га, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном 
су ду, од ба цио зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та, од но сно 
рад њи пред у зе тих на осно ву оспо ре них оп штих ака та.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач ка 14) и чла на 46. тач ка 
3) За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Суд је од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-273/2006 од 30. апри ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 51/09)

За ко ни и сви дру ги оп шти ак ти, пре ма од ред ба ма чла на 196. став 1. 
Уста ва, мо ра ју се об ја ви ти да би сту пи ли на сна гу, те од ред ба ко јом се 
про пи су је да пра вил ник, као оп шти акт, сту па на сна гу осмог да на од 
да на до но ше ња, ни је у са гла сно сти са Уста вом.

Устав ни суд у до нео је
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О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред ба чла на 13. у де лу ко ји гла си: „до но ше ња и“ 
Пра вил ни ка о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва и 
рад них за да та ка рад ни ка Струч не слу жбе Цр ве ног кр ста Ло зни ца, Цр ве ни 
крст Ло зни ца, од 4. фе бру а ра 2003. го ди не, ни је у са гла сно сти са Уста вом.

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то сти по-
ступ ка до но ше ња Пра вил ни ка из тач ке 1.

3. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од лу ка 
Оп штин ског од бо ра Цр ве ног кр ста Ло зни ца бр. 54-VI-2003, 54-VI-1-2003, 54-
VI-2-2003 и 54-VI-3-2003 од 5. фе бру а ра 2003. го ди не и ре ше ња Оп штин ског 
од бо ра Цр ве ног кр ста Ло зни ца број 58/2003 од 6. фе бру а ра 2003. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко-

ни то сти по ступ ка до но ше ња Пра вил ни ка на ве де ног у тач ки 1. из ре ке и 
оце ну устав но сти и за ко ни то сти ака та на ве де них у тач ки 3. из ре ке. Пре ма 
на во ди ма са др жа ним у ини ци ја ти ви, ини ци ја тор оспо ра ва „устав ност и 
за ко ни тост“ по ступ ка до но ше ња оспо ре ног Пра вил ни ка у од но су на од го-
ва ра ју ће од ред бе Ста ту та Цр ве ног кр ста Ср би је из 1993. го ди не. У ини ци-
ја ти ви се та ко ђе на во ди да се не мо же утвр ди ти ка да је оспо ре ни Пра вил-
ник ис так нут на огла сној та бли, те пре ма то ме ни је ни сту пио на сна гу.

До но си лац Пра вил ни ка у од го во ру на ини ци ја ти ву на во ди да је оспо-
ре ни акт до нет у скла ду са за ко ном и да је об ја вљен на огла сној та бли Цр-
ве ног кр ста Ло зни ца „од 5. 02–19. 02. 2003. го ди не“.

Пре ма чла ну 112. За ко на о устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре сту па ња на 
сна гу овог за ко на, окон ча ће се по од ред ба ма овог за ко на.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио сле де ће:
Оспо ре ни Пра вил ник до нео је Оп штин ски од бор Цр ве ног кр ста Ло-

зни ца 4. фе бру а ра 2003. го ди не и об ја вљен је на огла сној та бли Цр ве ног 
кр ста Ло зни ца 5. фе бру а ра 2003. го ди не. Од ред бом чла на 13. Пра вил ни ка 
про пи са но је да овај пра вил ник усва ја Оп штин ски од бор Цр ве ног кр ста 
Ло зни ца, а сту па на сна гу „осам да на од да на до но ше ња и об ја вљи ва ња и 
на огла сној та бли Цр ве ног кр ста Ло зни ца“.

Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је ва жио у вре ме под но-
ше ња ини ци ја ти ве, пре стао је да ва жи 8. но вем бра 2006. го ди не, сту па њем 
на сна гу но вог Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, те је оце на устав но сти оспо ре ног 
ак та из вр ше на у од но су на од ред бе ва же ћег Уста ва.

Од ред ба ма чла на 196. ст. 1. и 4. Уста ва утвр ђе но је да се за ко ни и сви 
дру ги оп шти ак ти об ја вљу ју пре сту па ња на сна гу, као и да за ко ни и дру ги 
оп шти ак ти сту па ју на сна гу нај ра ни је осмог да на од да на об ја вљи ва ња и 
мо гу да сту пе на сна гу ра ни је са мо ако за то по сто је на ро чи то оправ да ни 
раз ло зи, утвр ђе ни при ли ком њи хо вог до но ше ња.
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Из на ве де них од ре да ба Уста ва про из ла зи да за ко ни и дру ги оп шти ак-
ти не мо гу сту пи ти на сна гу пре њи хо вог об ја вљи ва ња. Ка ко је од ред бом 
чла на 13. оспо ре ног Пра вил ни ка про пи са но, по ред оста лог, да сту па на 
сна гу осмог да на од да на до но ше ња, а има ју ћи у ви ду да Устав ни суд, са-
гла сно чла ну 54. став 1. За ко на о Устав ном су ду, ни је огра ни чен зах те вом 
ини ци ја то ра, Суд је утвр дио да од ред ба чла на 13. Пра вил ни ка, у де лу ко ји 
гла си: „до но ше ња и“, ни је у са гла сно сти са Уста вом.

Бу ду ћи да је у то ку прет ход ног по ступ ка прав но ста ње пот пу но утвр-
ђе но и да су при ку пље ни по да ци пру жа ли по у здан основ за од лу чи ва ње, 
то су би ли ис пу ње ни усло ви из чла на 53. став 2. За ко на о Устав ном су ду 
да Суд од лу чи без до но ше ња ре ше ња о по кре та њу по ступ ка.

За кон о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 70/01 и 73/01), ко ји је ва-
жио у вре ме до но ше ња оспо ре ног Пра вил ни ка и под но ше ња ини ци ја ти ве, 
пре стао је да ва жи сту па њем на сна гу За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 24/05 и 61/05).

Од лу чу ју ћи о оце ни устав но сти и за ко ни то сти по ступ ка до но ше ња 
оспо ре ног Пра вил ни ка, Устав ни суд је имао у ви ду да ини ци ја тор оспо-
ра ва по сту пак до но ше ња оспо ре ног ак та у од но су на од ред бе Ста ту та Цр-
ве ног кр ста Ср би је, те је Суд утвр дио да, у скла ду са од ред ба ма чла на 167. 
Уста ва, ни је над ле жан да оце њу је ме ђу соб ну са гла сност на ве де них ака та. 
Сто га је Устав ни суд од ба цио ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти и за ко ни-
то сти по ступ ка до но ше ња оспо ре ног Пра вил ни ка због не на дле жно сти, 
са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду. По ред 
то га, Устав ни суд је оце нио да не по сто је про це сне прет по став ке за оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти по ступ ка до но ше ња оспо ре ног Пра вил ни ка у 
од но су на Устав од 1990. го ди не и За кон о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 70/01 и 73/01), ко ји су ва жи ли у вре ме до но ше ња оспо ре ног ак та, јер 
су на ве де ни Устав и за кон пре ста ли да ва же.

У по гле ду оце не устав но сти и за ко ни то сти ака та из тач ке 3. из ре ке, 
ко ји ма је од ре ђе но ко ће пред се да ва ти Оп штин ским од бо ром Цр ве ног кр-
ста у од су ству пред сед ни ка, од лу че но о усва ја њу оспо ре ног Пра вил ни ка, 
раз ре шен ду жно сти за ме ник се кре та ра и од ре ђен пре ста нак рад ног од-
но са јед ном од за по сле них, Устав ни суд је утвр дио да, са гла сно од ред би 
чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да од лу чу је о устав но сти и за ко ни то сти 
оспо ре них ака та, из раз ло га што ти ак ти по сво јој прав ној при ро ди ни су 
оп шти ак ти за чи ју оце ну устав но сти и за ко ни то сти је над ле жан Устав ни 
суд. Сто га је ини ци ја ти ву ко јом се оспо ра ва ју на ве де ни ак ти од ба цио, са-
гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач ка 1) За ко на о Устав ном 
су ду и чла на 82. став 1. тач ка 1. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног 
су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је од лу чио 
као у из ре ци.

На осно ву од ред бе чла на 168. став 3. Уста ва, од ред ба чла на 13. Пра-
вил ни ка на ве де ног у тач ки 1. из ре ке, у де лу ко ји гла си: „до но ше ња и“, 
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пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-249/2005 од 21. ма ја 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 46/09)

Од ред ба ко јом се утвр ђу је да по слов ник о ра ду, као оп шти акт, сту-
па на сна гу да ном усва ја ња, не са гла сна је са од ред ба ма чла на 196. ст. 1. и 
4. Уста ва, те пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног су да 
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Пи та ња вр сте пред ви ђе них ор га на, као и по ступ ка и на чи на њи хо-
вог из бо ра, ни су за кон ска ре гу ла ти ва већ спа да ју у до мен це лис ход но-
сти и опре де ље ња до но си о ца ак та, о че му Устав ни суд ни је над ле жан да 
од лу чу је, као ни о са гла сно сти оп штих ака та удру же ња са ве за дру штве-
них ор га ни за ци ја и са ве за удру же ња гра ђа на са њи хо вим ста ту ти ма.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред ба чла на 12. По слов ни ка о ра ду Скуп шти не Ло вач-
ког са ве за Вој во ди не од 12. ма ја 2007. го ди не, у де лу ко ји гла си: „чим га усво је 
чла но ви на Скуп шти ни ве ћи ном гла со ва“, ни је у са гла сно сти са Уста вом.

2. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти од ре да ба чла на 9. По слов ни ка из тач ке 1.

3. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну са гла сно сти од ре да ба чла на 9. 
По слов ни ка из тач ке 1. са Ста ту том Ло вач ког са ве за Вој во ди не.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни-

то сти од ред бе чла на 9. По слов ни ка о ра ду Скуп шти не Ло вач ког са ве за 
Вој во ди не од 12. ма ја 2007. го ди не. Под но си лац сма тра да је оспо ре ном 
од ред бом По слов ни ка „пре кр шен“ Устав Ре пу бли ке Ср би је ко ји на ла же 
да оп шти ак ти удру же ња гра ђа на мо ра ју би ти са гла сни за ко ну, као и да 
сва ки пу но ле тан гра ђа нин Ре пу бли ке Ср би је има пра во да би ра и бу де би-
ран. Та ко ђе, по ми шље њу ини ци ја то ра, оспо ре ном од ред бом По слов ни ка 
„пре кр шен је и члан 21. За ко на о дру штве ним ор га ни за ци ја ма и удру же-
њи ма гра ђа на, јер се Ста ту том, а не По слов ни ком, уре ђу је на чин из бо ра 
ор га на удру же ња. Ини ци ја тор сма тра да је уво ђе њем оба ве зе ску пља ња 
пот пи са и јав ним гла са њем, ка ко то про пи су је оспо ре ни члан 9. По слов-
ни ка, огра ни че но пра во пред ла га ња кан ди да та за све ор га не Скуп шти не 
ло вач ког са ве за, чи ме су по вре ђе не од ред бе чл. 9. и 14. Ста ту та Ло вач-
ког са ве за Вој во ди не од 28. де цем бра 1993. го ди не, ко ји ма се да је пра во 
сва ком по је ди ном чла ну Са ве за да пред ла же кан ди да те за ор га не Са ве за. 
Пред ла же да Устав ни суд до не се од лу ку ко јом ће утвр ди ти да је оспо ре-
на од ред ба По слов ни ка са по њој спро ве де ним из бо ри ма ‘про тив у став-
на, прав но за ко ни та и про тив на Ста ту ту Ло вач ког Са ве за Вој во ди не‘“, као 
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и да се оба ве же Скуп шти на Ло вач ког са ве за Вој во ди не да спро ве де но ве 
из бо ре у ро ку од 30 да на од да на при је ма од лу ке Су да.

У од го во ру до но си о ца оспо ре ног ак та на во ди се: да је од ред бом чла на 
9. став 1. Ста ту та утвр ђе но пра во чла но ва Са ве за да би ра ју сво је пред-
став ни ке у Скуп шти ну са ве за, а по пра ви ли ма утвр ђе ним у чла ну 12. став 
2. Ста ту та, чи ме су се сте кли усло ви за при ме ну од ред бе чла на 14. Ста ту-
та ко јим је, по ред оста лог, пред ви ђе но да Скуп шти на би ра Управ ни од бор 
Са ве за, Над зор ни од бор Са ве за, Суд ча сти Са ве за, пред сед ни ка Са ве за, 
као и пред став ни ке Ло вач ког са ве за Вој во ди не и Скуп шти ну Ло вач ког 
са ве за Ср би је. Ста ту том је та ко ђе утвр ђе но да се на чин ра да Скуп шти-
не бли же уре ђу је По слов ни ком о ра ду Скуп шти не, чи ме ни је огра ни че но 
пра во пред ла га ња кан ди да та за из бор ор га на Ло вач ког са ве за Вој во ди не. 
Да ље се на во ди: да оспо ре ним По слов ни ком ни су ме ња на из бор на пра ви-
ла; да је Скуп шти на Ло вач ког са ве за у скла ду са чла ном 14. Ста ту та усво-
ји ла По слов ник у иден тич ном тек сту ко ји се при ме њи вао у три ман дат на 
пе ри о да, а ко ји је пр ви пут у исто вет ном тек сту усво јен на из бор ној Скуп-
шти ни Ло вач ког са ве за Вој во ди не одр жа ној 30. ок то бра 1999. го ди не; да је 
овим По слов ни ком Скуп шти на уре ди ла пра ви ла свог ра да и по сту па ња; 
да је Управ ни од бор у ста ром са ста ву у пред из бор ном де лу по ступ ка, у 
скла ду са По слов ни ком, утвр дио ли сту кан ди да та за све ор га не Скуп шти-
не, а на пред лог рад не гру пе за при пре му Скуп шти не, чи ме је овај део по-
ступ ка у све му спро ве ден по усво је ном и ва же ћем По слов ни ку од 12. ма ја 
2007. го ди не; да је на са мој сед ни ци Скуп шти не, по треб ним бро јем пот-
пи са чла но ва Скуп шти не, са гла сно чла ну 9. став 2. По слов ни ка, утвр ђе на 
још јед на ком плет на ли ста за све ор га не Скуп шти не и да је Скуп шти на, 
на осно ву чла на 9. став 3. тог По слов ни ка, од лу чи ла о усва ја њу кан ди да-
ци о них ли ста јав ним гла са њем, та ко што је ап со лут ном ве ћи ном усво ји ла 
кан ди да ци о ну ли сту ко ја је утвр ђе на од стра не Управ ног од бо ра у пред из-
бор ном по ступ ку; да је Скуп шти на из вр ши ла из бор пред сед ни ка Ло вач-
ког са ве за Вој во ди не и дру гих ор га на тај ним гла са њем са гла сно од ред ба ма 
чл. 8. и 9. По слов ни ка; да оспо ре ни По слов ник ни је оп шти већ по је ди нач-
ни прав ни акт, ко јим се бли же уре ђу је на чин ра да Скуп шти не, због че-
га ни је „нео п ход но“ ње го во об ја вљи ва ње и да тим ак том ни је ус кра ће но 
пра во гра ђа ни на да би ра и да бу де би ран, с об зи ром на то да су сви пред-
ло же ни кан ди да ти ста вље ни у из бор ни по сту пак и да је из бор ном во љом 
би рач ког те ла од лу че но о усва ја њу кан ди да ци о не ли сте јав ним гла са њем. 
На осно ву из ло же ног, до но си лац оспо ре ног ак та сма тра да на во ди са др-
жа ни у ини ци ја ти ви ни су осно ва ни и да не ма осно ва за по кре та ње по-
ступ ка оце не устав но сти и за ко ни то сти оспо ре ног Пра вил ни ка.

Ини ци ја ти ва је под не та Устав ном су ду у вре ме ва же ња За ко на о 
Устав ном су ду и прав ном деј ству ње го вих од лу ка („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 32/91, 67/93 и 101/05) ко ји је пре стао да ва жи сту па њем на сна гу 
За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), а ко јим је 
про пи са но да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре да на сту-
па ња на сна гу овог за ко на окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на (члан 112.).
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У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ни По-
слов ник до не ла Скуп шти на Ло вач ког са ве за Вој во ди не, на сед ни ци одр-
жа ној 12. ма ја 2007. го ди не. Од ред бом чла на 1. По слов ни ка утвр ђе но је 
да Скуп шти ну Ло вач ког са ве за Вој во ди не, са гла сно чла ну 12. Ста ту та 
Ло вач ког са ве за Вој во ди не од 28. де цем бра 1993. го ди не, чи не иза бра ни 
пред став ни ци ло вач ких удру же ња, као и иза бра ни пред став ни ци дру гих 
ор га ни за ци ја – чла ни ца Са ве за. Из бо ри за пред сед ни ка Са ве за, чла но ве 
Управ ног од бо ра, Над зор ног од бо ра, Су да ча сти, пре ма чла ну 8. став 1. 
По слов ни ка, вр ше се тај ним гла са њем по пра ви лу из ме ђу ви ше кан ди да та. 
Оспо ре ним од ред ба ма чла на 9. По слов ни ка про пи са но је: да ли сту кан ди-
да та за све ор га не Скуп шти не утвр ђу је Управ ни од бор у ста ром са ста ву, 
на пред лог Рад не гру пе за при пре му Скуп шти не, а у скла ду са од ред ба ма 
Ста ту та о бро ју и те ри то ри јал ној за сту пље но сти у ор га ни ма (став 1.) да 
кан ди да ти за све ор га не Скуп шти не мо гу би ти утвр ђе ни и на са мој сед ни-
ци Скуп шти не за шта је по тре бан пи сме ни под не сак кан ди да ци о ној Ко-
ми си ји са пот пи сом нај ма ње 10 чла но ва Скуп шти не (став 2.); да се о усва-
ја њу кан ди да ци о них ли ста из ја шња ва Скуп шти на јав ним гла са њем (став 
3.). Од ред бом чла на 12. По слов ни ка про пи са но је да По слов ник сту па на 
сна гу чим га усво је чла но ви Скуп шти не ве ћи ном гла со ва.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да сва ки пу но ле тан, по слов-
но спо со бан др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је има пра во да би ра и да бу де 
би ран (члан 52. став 1.); да сви под за кон ски ак ти Ре пу бли ке Ср би је, оп-
шти ак ти ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ких 
стра на ка, син ди ка та и удру же ња гра ђа на, и ко лек тив ни уго во ри мо ра ју 
би ти са гла сни за ко ну (члан 195. став 1.); да се за ко ни и сви дру ги оп шти 
ак ти об ја вљу ју пре сту па ња на сна гу, као и да сту па ју на сна гу нај ра ни је 
осмог да на од да на об ја вљи ва ња и мо гу да сту пе на сна гу ра ни је са мо ако 
за то по сто је на ро чи то оправ да ни раз ло зи, утвр ђе ни при ли ком њи хо вог 
до но ше ња (члан 196. ст. 1. и 4.).

За ко ном о дру штве ним ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма гра ђа на („Слу-
жбе ни гла сник СРС“, бр. 24/82, 39/83, 17/84, 50/84, 45/85, 12/89, и „Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 53/93, 67/93 и 48/94) про пи су је: да се дру штве не ор га ни за-
ци је, од но сно удру же ња гра ђа на мо гу удру жи ва ти у са ве зе дру штве них ор га-
ни за ци ја и са ве зе удру же ња гра ђа на, као и да се од ред бе овог за ко на сход но 
при ме њу ју на са ве зе дру штве них ор га ни за ци је и са ве зе удру же ња гра ђа на, 
ако за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но (члан 19. ст. 1. и 3.); да дру штве не ор га-
ни за ци је и удру же ња гра ђа на има ју ста ту те, а мо гу има ти и дру ге оп ште ак те 
ко ји ма се уре ђу ју пи та ња уну тра шње ор га ни за ци је, рад и ме ђу соб ни од но си 
чла но ва ор га ни за ци ја, од но сно удру же ња (члан 21. став 1.).

Ста ту том Ло вач ког са ве за Вој во ди не од 28. де цем бра 1993. го ди не, ко-
ји је Скуп шти на Ло вач ког са ве за до не ла са гла сно Уста ву Ре пу бли ке Ср би-
је, За ко ну о лов ству, За ко ну о дру штве ним ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма 
гра ђа на, Ста ту ту Ло вач ког са ве за Ср би је и Спо ра зу му о удру жи ва њу ло-
вач ких ор га ни за ци ја у Ло вач ки са вез Вој во ди не, и ко ји је и да ље на сна-
зи, про пи са но је: да је Ло вач ки са вез Вој во ди не не стра нач ка асо ци ја ци ја 
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ло вач ких ор га ни за ци ја у Вој во ди ни, не по сред но удру же них у је дин стве ну 
ор га ни за ци ју Ло вач ког са ве за Ср би је (члан 1. став 1.); да чла но ви Са ве-
за има ју пра во да би ра ју сво је пред став ни ке у Скуп шти ну са ве за (члан 9. 
став 1. али не ја 1.); да се у окви ру Са ве за кон сти ту и шу ор га ни, и то – Скуп-
шти на, Управ ни од бор, Над зор ни од бор, Суд ча сти и пред сед ник Са ве за 
(члан 11. став 1. али не је 1. до 5.); да је Скуп шти на нај ви ши ор ган упра-
вља ња ко ји са чи ња ва ју чла но ви ко је би ра ју и опо зи ва ју над ле жни ор га ни 
чла но ва Са ве за, као и да се сед ни ца Скуп шти не Са ве за одр жа ва у скла ду 
са Ста ту том Са ве за и По слов ни ком о ра ду Скуп шти не (члан 12. ст. 1, 2. 
и 3.); да ор га ни за ци ја и рад Скуп шти не мо ра би ти у скла ду са Ста ту том, 
По слов ни ком о ра ду Скуп шти не, као и дру гим ак ти ма Скуп шти не и да се 
ор га ни Скуп шти не би ра ју из са ста ва Скуп шти не, сем Су да ча сти (члан 13. 
ст. 1. и 2.). Пре ма чла ну 14. По слов ни ка Скуп шти на од лу чу је о свим бит-
ним пи та њи ма за рад Са ве за, та ко што, по ред оста лог, би ра Управ ни од-
бор Са ве за, Над зор ни од бор Са ве за, Суд ча сти, пред сед ни ка Са ве за та ко 
што ће се при из бо ру ових ор га на во ди ти ра чу на о те ри то ри јал ној за сту-
пље но сти, би ра пред став ни ка Ло вач ког са ве за Вој во ди не у Ло вач ки са вез 
Ср би је и до но си По слов ник о свом ра ду за ман дат ни пе ри од Скуп шти не 
(став 1. ал. 4, 5, 6, 7, 8. и 18.); Скуп шти на од лу чу је ве ћи ном при сут них чла-
но ва Скуп шти не, а код усва ја ња и до но ше ња Ста ту та ве ћи ном од укуп ног 
бро ја чла но ва Скуп шти не (став 5.); гла са ње је јав но, уко ли ко Скуп шти на 
не од лу чи дру га чи је (став 6.); при из бо ру пред сед ни ка, чла но ва Управ ног 
од бо ра и Над зор ног од бо ра по пра ви лу се ис ти че ви ше кан ди да та, а из-
бор ових ор га на вр ши се тај ним гла са њем (став 7.); на чин ра да Скуп шти-
не бли же се од ре ђу је По слов ни ком о ра ду Скуп шти не (став 8.).

По ла зе ћи од са др жи не оспо ре ног По слов ни ка, Устав ни суд је утвр дио 
да он не са др жи по је ди нач на прав на ре ше ња, ка ко то на во ди до но си лац 
оспо ре ног ак та, већ пред ста вља оп шти прав ни акт ко јим се на оп шти на-
чин уре ђу је на чин ра да Скуп шти не Ло вач ког са ве за Вој во ди не.

Уви дом у од ред бу чла на 12. По слов ни ка, Устав ни суд је утвр дио да је 
њом пред ви ђе но да По слов ник сту па на сна гу чим га усво је чла но ви на 
Скуп шти ни ве ћи ном гла со ва, што зна чи да је По слов ник сту пио на сна гу 
да ном усва ја ња. По ла зе ћи од од ре да ба чла на 196. ст. 1. и 3. Уста ва, Суд је 
оце нио да од ред ба чла на 12. у де лу ко ји гла си: „чим га усво је чла но ви на 
Скуп шти ни ве ћи ном гла со ва“ ни је у са гла сно сти са Уста вом.

Има ју ћи у ви ду од ред бу чла на 54. став 1. За ко на о Устав ном су ду, пре-
ма ко јој у по ступ ку оце њи ва ња устав но сти и за ко ни то сти Устав ни суд ни је 
огра ни чен зах те вом овла шће ног пред ла га ча, од но сно ини ци ја то ра, а има ју-
ћи у ви ду и да о спор ном пи та њу Устав ни суд има за у зет став, Устав ни суд 
је, са гла сно од ред би чла на 53. став 2. За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку 
као у тач ки 1. из ре ке, без до но ше ња ре ше ња о по кре та њу по ступ ка.

Из на ве де них од ре да ба За ко на о дру штве ним ор га ни за ци ја ма и удру-
же њи ма гра ђа на, по оце ни Устав ног су да, про из ла зи да дру штве не ор га-
ни за ци је и удру же ња гра ђа на, по ред ста ту та, мо гу има ти и дру ге оп ште 
ак те ко ји ма се уре ђу ју од ре ђе на пи та ња уну тра шње ор га ни за ци је ра да 
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и ме ђу соб ни од но си чла но ва ор га ни за ци је, од но сно удру же ња. Ста тут Ло-
вач ког са ве за Вој во ди не је основ ни акт Са ве за ко ји, по ред оста лог, са др-
жи и од ред бе о члан ству у Са ве зу, о пра ви ма и оба ве за ма чла но ва Са ве за, 
као и на чи ну из бо ра ор га на Са ве за и тра ја ње ман да та чла но ви ма ор га на 
Са ве за. По слов ни ком о ра ду Скуп шти не Ло вач ког са ве за Вој во ди не, са-
гла сно Ста ту ту, уре ђе на је уну тра шња ор га ни за ци ја и на чин ра да скуп-
шти не као нај ви шег ор га на Са ве за. Од ред ба ма чл. 8. и 9. По слов ни ка, по 
оце ни Устав ног су да, ни је по вре ђе на од ред ба чла на 20. За ко на јер се тим 
од ред ба ма са гла сно чла ну 14. Ста ту та де таљ ни је уре ђу је по сту пак из бо-
ра за пред сед ни ка Са ве за, чла но ве Управ ног и Над зор ног од бо ра и Су да 
ча сти и, са гла сно за ко ну, ауто ном но је пра во удру же ња и са ве за дру штве-
них ор га ни за ци ја да уре ђу је на чин из бо ра сво јих ор га на.

По ла зе ћи од на ве де ног, и од ре да ба чла на 52. Уста ва ко ји ма се сва ком 
пу но лет ном, по слов но спо соб ном др жа вља ни ну Ре пу бли ке Ср би је га ран-
ту је пра во да би ра и да бу де би ран, по оце ни Устав ног су да, оспо ре ном 
од ред бом чла на 9. По слов ни ка, чла но ви ма Скуп шти не Ло вач ког са ве за 
Вој во ди не ни је ус кра ће но пра во да би ра ју и да бу ду би ра ни, с об зи ром на 
то да су том од ред бом уре ђе ни по сту пак и на чин, као и ор ган ко ји утвр-
ђу је ли сту кан ди да та за све ор га не скуп шти не па сто га оспо ре на од ред ба 
ни је не са гла сна са Уста вом и За ко ном. Пи та ња вр сте пред ви ђе них ор га на, 
као и по ступ ка и на чи на њи хо вог из бо ра, ни су за кон ска ре гу ла ти ва већ 
спа да ју у до мен це лис ход но сти и опре де ље ња до но си о ца ак та и о то ме, са-
гла сно чла ну 167. Уста ва, Устав ни суд ни је над ле жан да од лу чу је. На осно-
ву из ло же ног, Устав ни суд је на шао да не ма осно ва за по кре та ње по ступ-
ка по во дом ини ци ја ти ве и ини ци ја ти ву ни је при хва тио, са гла сно од ред би 
чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

У од но су на на во де ини ци ја ти ве да је оспо ре ни По слов ник не са гла сан 
и са Ста ту том Ло вач ког са ве за Вој во ди не, Устав ни суд је кон ста то вао да, са-
гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан да од лу чу је о са гла сно сти 
оп штих ака та удру же ња са ве за дру штве них ор га ни за ци ја и са ве за удру же ња 
гра ђа на са њи хо вим ста ту ти ма, због че га је под не ту ини ци ја ти ву у том де лу 
са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду од ба цио.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач ка 1) За ко на о Устав ном 
су ду и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, од ред ба чла на 12. По слов ни ка из 
тач ке 1. из ре ке, у де лу ко ји гла си: „чим га усво је чла но ви на Скуп шти ни 
ве ћи ном гла со ва“ пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња од лу ке Устав ног 
су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-114/2007 од 11. ју на 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 50/09)

До но си лац оспо ре ног ак та је био овла шћен да про пи ше кри те ри ју-
ме и ме ри ла за од ре ђи ва ње пред но сти при ре ша ва њу стам бе них по тре ба 
за по сле них, јер ни су уре ђе ни за ко ном ко ји ре гу ли ше област ста но ва ња.
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Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не-
у став но сти и не за ко ни то сти од ред бе чла на 44. Пра вил ни ка о ре ша ва њу 
стам бе них по тре ба за по сле них у Ре пу блич ком фон ду за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње за по сле них бр. 360–3216/04, 360–2394/05 и 360–4521/07.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду је под не та ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни-

то сти чла на 44. Пра вил ни ка о ре ша ва њу стам бе них по тре ба за по сле них у 
Ре пу блич ком фон ду за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за по сле них. У 
ини ци ја ти ви се на во ди да је оспо ре ном од ред бом пред ви ђе но да за сва ку 
го ди ну ду жи не пре би ва ли шта у ме сту за по сле ња за по сле ном при па да 1 
бод. Под но си лац ини ци ја ти ве сма тра да је оспо ре на од ред ба не у став на, јер 
се за по сле ни у Фон ду не тре ти ра ју на исти на чин, с об зи ром на то да за по-
сле ни ко ји су ро ђе ни у Бе о гра ду ауто мат ски до би ја ју и ве ћи број бо до ва. 
Под но си лац ини ци ја ти ве сма тра да је оспо ре ном од ред бом Пра вил ни ка 
гру бо пре кр шен Устав ко ји га ран ту је јед на кост ли ца, као и за кон ко ји га-
ран ту је сло бод но кре та ње ли ца и пра во да иза бе ру ме сто ра да и жи вље ња.

У од го во ру на ини ци ја ти ву на во ди се да оспо ре ном од ред бом ни су 
по вре ђе ни Устав ни прин ци пи о јед на ко сти, бу ду ћи да они ва же под јед-
на ко за све за по сле не ко ји се на ла зе у истим прав ним си ту а ци ја ма, под 
јед на ким усло ви ма.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је да је Пра вил ник о ре ша-
ва њу стам бе них по тре ба за по сле них у Ре пу блич ком фон ду за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње за по сле них до нео ди рек тор Фон да 9. ав гу ста 2004. 
го ди не, с по зи вом на члан 5. став 1. и члан 47. став 2. За ко на о ста но ва њу 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 
47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98 и 26/01), члан 59. По је ди нач ног ко-
лек тив ног уго во ра Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње за по сле них („Слу жбе ни гла сник РС“, број 11/96) и члан 23. Ста ту та 
Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за по сле них. Та-
ко ђе је утвр ђе но и да су овим пра вил ни ком уре ђе ни усло ви и на чин ре-
ша ва ња стам бе них по тре ба и утвр ђе ни кри те ри ју ми и ме ри ла за да ва ње 
кре ди та. Утвр ђе но је да је као је дан од кри те ри ју ма за од ре ђи ва ње ре до-
сле да оства ри ва ња пра ва по под не тим зах те ви ма за ре ша ва ње стам бе них 
по тре ба пред ви ђе на и ду жи на пре би ва ли шта у ме сту за по сле ња, а да је 
оспо ре ном од ред бом чла на 44. Пра вил ни ка про пи са но да за сва ку го ди-
ну ду жи не пре би ва ли шта у ме сту за по сле ња за по сле ном при па да 1 бод. 
У то ку 2005. и 2007. го ди не вр ше не су из ме не и до пу не овог пра вил ни ка, 
али оспо ре на од ред ба ни је ме ња на.

С об зи ром на то да је ини ци ја ти ва под не та у вре ме ва же ња Уста ва Ре-
пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је пре стао да ва жи сту па њем на сна гу 
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са да ва же ћег Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 8. но вем бра 2006. го ди не, оце на устав-
но сти оспо ре не од ред бе Пра вил ни ка вр ше на је у од но су на Устав Ре пу бли ке 
Ср би је од 2006. го ди не, са гла сно од ред ба ма чла на 167. ва же ћег Уста ва.

Од ред бом чла на 21. Уста ва про пи са но је: да су пред Уста вом и за ко-
ном сви јед на ки (став 1.); да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти-
ту, без дис кри ми на ци је (став 2.); да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, 
не по сред на или по сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, 
по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо-
ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, 
ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког ин ва ли ди те та (став 3.).

Устав ни суд је оце нио да оспо ре ном од ред бом чла на 44. Пра вил ни ка 
ни је по вре ђен устав ни прин цип јед на ко сти гра ђа на, бу ду ћи да ова од ред-
ба ва жи за све за по сле не ко ји се на ђу у ис тој прав ној си ту а ци ји. На и ме, 
ка ко је оспо ре ном од ред бом Пра вил ни ка про пи са но да ће за сва ку го ди ну 
пре би ва ли шта у ме сту за по сле ња за по сле ном при па сти 1 бод, то зна чи да 
ће сва ком за по сле ном ко ји има пре би ва ли ште у ме сту за по сле ња, а ко ји 
под не се зах тев за до би ја ње кре ди та, на осно ву овог чла на, би ти об ра чу нат 
1 бод за сва ку го ди ну пре би ва ли шта у ме сту за по сле ња.

Ка ко у ини ци ја ти ви ни је на ве ден за кон у од но су на ко ји се тра жи 
оце на за ко ни то сти оспо ре не од ред бе Пра вил ни ка, већ се са мо на во ди да 
је пре кр шен за кон ко ји га ран ту је сло бод но кре та ње ли ца, као и њи хо ва 
пра ва да иза бе ру ме сто ра да и жи вље ња, а с об зи ром на то да су сло бо да 
кре та ња и пра во на рад и сло бо дан из бор ра да устав не ка те го ри је, да кле 
јем че се Уста вом и не по сред но се при ме њу ју, Устав ни суд је оце ну за ко-
ни то сти оспо ре не од ред бе вр шио у од но су на За кон о ста но ва њу, јер је то 
је ди ни за кон чи ји је основ ни пред мет ре гу ли са ња област ста но ва ња.

На и ме, За кон о ста но ва њу уре ђу је пи та ња ко ри шће ња ста но ва, одр-
жа ва ња стам бе них згра да и ста но ва, као и от ку па ста но ва. Ме ђу тим, овим 
за ко ном се не од ре ђу ју кри те ри ју ми и ме ри ла за од ре ђи ва ње пред но сти у 
ре ша ва њу стам бе них по тре ба за по сле них. За оце ну за ко ни то сти оспо ре-
не од ред бе Пра вил ни ка од зна ча ја су, по оце ни Су да, од ред бе чла на 27. 
став 3. и чла на 47. став 2. За ко на. Од ред бом чла на 27. став 3. овог за ко на, 
из ме ђу оста лог, овла шћу је се да ва лац зај ма да сво јим ак том бли же про пи-
ше усло ве, на чин и по сту пак да ва ња зај мо ва. Од ред бом чла на 47. став 2. 
За ко на да је се мо гућ ност пред у зе ћи ма и уста но ва ма да, у скла ду са сво јим 
оп штим ак том, од но сно про пи сом о ре ша ва њу стам бе них по тре ба, да ју 
ста но ве у за куп за по сле ним ли ци ма.

По ла зе ћи од ова квих за кон ских ре ше ња, Устав ни суд је оце нио да је 
до но си лац оспо ре ног ак та био овла шћен да про пи ше кри те ри ју ме и ме ри-
ла за од ре ђи ва ње пред но сти у ре ша ва њу стам бе них по тре ба за по сле них.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је на шао да не ма осно ва за по-
кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти оспо ре не од ред-
бе Пра вил ни ка, те је са гла сно чла ну 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду 
(„Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је“, број 35/06), од лу чио да не при-
хва ти ини ци ја ти ву.
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На осно ву из ло же ног и чла на 46. тач ка 5) За ко на о Устав ном су ду, 
Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-27/2006 од 2. апри ла 2009. го ди не

„Пре су ђе на ствар“

Устав ни суд је кон ста то вао да је у пред ме ту IУ-254/2006 већ од лу чи-
вао 18. но вем бра 2008. го ди не и ни је при хва тио ини ци ја ти ву за по кре та-
ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти, по ред оста лог 
и оспо ре не од ред бе чла на 7. Пра вил ни ка, а ка ко из но вих на во да из не тих 
у под не том зах те ву не про из ла зи да има осно ва за по нов но од лу чи ва ње, 
Суд је оце нио да се ра ди о пре су ђе ној ства ри, те је зах тев од ба цио.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Од ба цу је се зах тев за оце њи ва ње устав но сти и за ко ни то сти чла на 7. 
тач ка 2. Пра вил ни ка о ре ша ва њу стам бе них по тре ба ко ри сни ка вој них 
пен зи ја („Слу жбе ни вој ни лист“, бр. 31/94, 19/95, 26/96, 1/97 – Пре чи шће-
ни текст и 45/08).

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни-

то сти чла на 7. тач ка 2. Пра вил ни ка о ре ша ва њу стам бе них по тре ба ко ри-
сни ка вој них пен зи ја („Слу жбе ни вој ни лист“, бр. 31/94, 19/95, 26/96, 1/97 
– Пре чи шћен текст и 45/08). Оспо ра ва ју ћи на ве де ну од ред бу Пра вил ни ка, 
ини ци ја тор сма тра да се ка те го ри ја вој них пен зи о не ра из бе глих из Ре пу-
бли ке Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не, а ко ји ма се ста но ви Фон да да ју 
у за куп на од ре ђе но вре ме, ста вља у не рав но пра ван по ло жај у од но су на 
оста ле ко ри сни ке вој них пен зи ја, ко ји ма су ста но ви Фон да да ти у за куп 
на нео д ре ђе но вре ме, чи ме им је оне мо гу ћен от куп ова ко до де ље них ста-
но ва, а ти ме и трај но ре ша ва ње њи хо вог стам бе ног про бле ма.

У свом од го во ру, до но си лац оспо ре ног ак та је на вео да је Скуп шти-
на Фон да до не ла оспо ре ни Пра вил ник у скла ду са овла шће њи ма ко ја су 
јој да та на осно ву Уред бе Са ве зне вла де о над ле жно сти, де ло кру гу, ор га-
ни за ци ји и на чи ну по сло ва ња Фон да за со ци јал но оси гу ра ње вој них оси-
гу ра ни ка („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 36/94) и чла ном 7. оспо ре ног Пра-
вил ни ка утвр ди ла ка те го ри је ко ри сни ка вој них пен зи ја ко ји ма се ста но ви 
Фон да мо гу да ти у за куп, на ро чи то има ју ћи у ви ду да се ра ди о на мен ским 
сред стви ма за по бољ ша ње ма те ри јал ног по ло жа ја ко ри сни ка пра ва из 
ко јих се фи нан си ра ју и стам бе не по тре бе вој них пен зи о не ра. По на во ди-
ма до но си о ца оспо ре ног ак та, опре де ље ње из чла на 7. тач ка 2. оспо ре ног 
Пра вил ни ка ко је пред ви ђа мо гућ ност до де ле ста на у за куп на од ре ђе но 
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вре ме из бе глим вој ним пен зи о не ри ма за сно ва но је на ства ра њу пра вич-
них усло ва за ре ша ва ње њи хо ве ствар не стам бе не по тре бе на на чин ко ји, 
до ко нач ног ре ша ва ња њи хо вих имо вин ских и дру гих пра ва у от це пље-
ним ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ, не мо же да до ве де до не пра вич но сти без 
мо гућ но сти ка сни је ис прав ке, до че га би до шло омо гу ћа ва њем до де ле ста-
на у за куп на нео д ре ђе но вре ме.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је кон ста то вао да је на сед ни ци 
одр жа ној 18. но вем бра 2008. го ди не, у пред ме ту IУ-254/2006 од лу чи вао о 
устав но сти и за ко ни то сти ви ше од ре да ба Пра вил ни ка о ре ша ва њу стам-
бе них по тре ба ко ри сни ка вој них пен зи ја, ме ђу ко ји ма је и члан 7. на ве де-
ног Пра вил ни ка, у це ли ни. С об зи ром на на ве де но, Суд је под не ту ини-
ци ја ти ву раз ма трао као зах тев за оце њи ва ње устав но сти и за ко ни то сти 
оп штег ак та о ко ме је већ од лу чи вао.

Устав ни суд Ре ше њем број: IУ-254/2006 од 18. но вем бра 2008. го ди не ни-
је при хва тио ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти 
и не за ко ни то сти, по ред оста лог и од ред бе чла на 7. Пра вил ни ка о ре ша ва њу 
стам бе них по тре ба ко ри сни ка вој них пен зи ја. На и ме, Устав ни суд је та да утвр-
дио да је За ко ном о Вој сци Ју го сла ви је („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 43/94, 28/96, 
44/99, 3/02 и 37/02 и „Слу жбе ни лист СЦГ“, бр.7/05 и 44/05) у чла ну 276. про-
пи са но да сред ства за фи нан си ра ње здрав стве ног, пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња вој них оси гу ра ни ка, као и оста лих пра ва из со ци јал ног оси гу ра ња 
вој них оси гу ра ни ка (опо ра вак, обез бе ђе ње ста но ва и др.) чи не сред ства Фон да 
со ци јал ног оси гу ра ња вој них оси гу ра ни ка. Уред бом о над ле жно сти, де ло кру гу, 
ор га ни за ци ји и на чи ну по сло ва ња Фон да за со ци јал но оси гра ње вој них оси гу-
ра ни ка („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 36/94) у чла ну 7. став 1. тач ка 7. про пи са но 
је да Скуп шти на Фон да од лу чу је о упо тре би, усло ви ма и на чи ну ко ри шће ња 
сред ста ва за по бољ ша ње ма те ри јал ног по ло жа ја ко ри сни ка пра ва. По ла зе ћи од 
на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да оспо ре на од ред ба чла на 7. Пра вил ни ка, ко-
јом су утвр ђе ни усло ви под ко ји ма се ста но ви Фон да мо гу да ти у за куп на нео-
д ре ђе но и од ре ђе но вре ме, ни је не са гла сна са За ко ном, јер је до не та у скла ду 
са за кон ским овла шће њи ма Фон да да од ре ди ка те го ри ју ко ри сни ка ста ро сних, 
ин ва лид ских и по ро дич них вој них пен зи ја ко ји мо гу би ти за куп ци на ста но ви-
ма Фон да. Устав ни суд је та ко ђе оце нио да је оспо ре на од ред ба Пра вил ни ка са-
гла сна и са устав ним прин ци пом оба ве зне са гла сно сти оп штих прав них ака та 
са за ко ном, из чла на 195. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

С об зи ром на то да је ини ци ја ти вом тра же на оце на устав но сти и за-
ко ни то сти од ре да ба оп штег ак та о ко ји ма је Устав ни суд већ од лу чи вао, 
а из но вих на во да и раз ло га из не тих у под не том зах те ву не про из ла зи да 
има осно ва за по нов но од лу чи ва ње, Устав ни суд је оце нио да се ра ди о 
пре су ђе ној ства ри, па је зах тев од ба цио.

Са гла сно из ло же ном, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. тач-
ка 8) За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), до нео 
Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-43/2007 од 30. апри ла 2009. го ди не



6.3. Оп шти ак ти јав них слу жби 
(јав них пред у зе ћа и уста но ва)

До но си лац ак та је, утвр ђу ју ћи оспо ре ним Анек сом Пра вил ни ка да 
по сло ве ад ми ни стра тив но-тех нич ког се кре та ра мо же оба вља ти са мо 
ра ни ји се кре тар Шко ле, по вре дио Уста вом га ран то ва но пра во за по сле-
них на до ступ ност свих рад них ме ста под јед на ким усло ви ма из чла на 
60. Уста ва, као и од ред бе чла на 24. ст. 3. и 4. За ко на о ра ду, пре ма ко ји-
ма се пра вил ни ком о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва утвр ђу ју 
вр ста по сло ва, вр ста и сте пен струч не спре ме и дру ги по себ ни усло ви за 
рад на тим по сло ви ма.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да Анекс Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји 
рад них ме ста Основ не шко ле „Вук Ка ра џић“ у Клад ни ци, број 456 од 21. 
де цем бра 2006. го ди не, ни је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце-

ну устав но сти и за ко ни то сти Анек са Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и си сте-
ма ти за ци ји рад них ме ста Основ не шко ле „Вук Ка ра џић“ у Клад ни ци број 
456 од 21. де цем бра 2006. го ди не. У ини ци ја ти ви се на во ди да је оспо ре ни 
Анекс Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста не са-
гла сан са За ко ном о основ ном обра зо ва њу и За ко ном о осно ва ма си сте ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња из раз ло га што, по ми шље њу под но си о ца ини-
ци ја ти ве, пра вил ник, као оп шти акт, ни је мо гу ће ме ња ти анек сом. Осим 
то га, у оспо ре ном ак ту ни је про пи са на вр ста и сте пен струч не спре ме за 
оба вља ње по сло ва ад ми ни стра тив но-тех нич ког рад ни ка. На да ље, по ми-
шље њу под но си о ца ини ци ја ти ве, оспо ре ни акт ни је об ја вљен у скла ду са 
ва же ћим про пи си ма, та ко да се не зна ка да тач но сту па на сна гу.

У од го во ру вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Шко ле на во ди се, по ред 
оста лог, да Анек сом Пра вил ни ка ни су пред ви ђе ни усло ви за оба вља ње 
по сло ва ад ми ни стра тив но-тех нич ког се кре та ра из раз ло га што ће на ве-
де не по сло ве ис кљу чи во оба вља ти до са да шњи се кре тар шко ле, ко ји ви-
ше не ис пу ња ва за ко ном про пи са не усло ве у по гле ду струч не спре ме за 
оба вља ње по сло ва се кре та ра. На ме ра до но си о ца ак та је би ла да се из бег-
не мо гућ ност про гла ше ња до са да шњег се кре та ра Шко ле рад ни ком за чи-
јим је ра дом пре ста ла по тре ба и ти ме ре ши ње гов рад но прав ни ста тус 
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до ис пу ње ња усло ва за пен зи о ни са ње. У од го во ру се, та ко ђе, на во ди да 
је ди рек тор шко ле, на осно ву За ко на о ра ду и За ко на о осно ва ма си сте-
ма обра зо ва ња и вас пи та ња, био овла шћен да до но си оп шти акт о ор га-
ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста са опи сом по сло ва од ре ђе них 
рад них ме ста и усло ви ма за њи хо во оба вља ње. Пре ма оба ве ште њу до но-
си о ца ак та од 9. де цем бра 2008. го ди не, оспо ре ни акт је ис так нут на огла-
сној та бли шко ле 11. де цем бра 2006. го ди не, сту пио на сна гу 19. де цем бра 
2006. го ди не и за ве ден у де ло вод ник Шко ле под бро јем 456 од 21. де цем-
бра 2006. го ди не.

Устав ни суд је утвр дио да је Пра вил ник о ор га ни за ци ји и си сте ма ти-
за ци ји рад них ме ста до нео вр ши лац ду жно сти ди рек то ра Шко ле 19. ма ја 
2008. го ди не, а на осно ву чла на 5. За ко на о рад ним од но си ма у др жав ним 
ор га ни ма, чла на 24. За ко на о ра ду и од ре да ба Ста ту та шко ле.

Анек сом Пра вил ни ка си сте ма ти зо ва ни су по сло ви ад ми ни стра тив-
но-тех нич ког рад ни ка. Као услов за оба вља ње на ве де них по сло ва пред ви-
ђе но је да ове по сло ве мо же оба вља ти са мо бив ши се кре тар шко ле ко ји је 
по сло ве се кре та ра оба вљао до 31. ав гу ста 2006. го ди не, јер ни је по се до вао 
од го ва ра ју ћу струч ну спре му (VII сте пен).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да се јем чи пра во на рад, у 
скла ду са за ко ном, да сва ко има пра во на сло бо дан из бор ра да и да су сви-
ма под јед на ким усло ви ма до ступ на сва рад на ме ста (члан 60. ст. 1. до 3.); 
да Ре пу бли ка Ср би ја обез бе ђу је си стем у обла сти рад них од но са и си стем 
јав них слу жби (члан 97. тач. 8. и 10.); да Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном не по-
кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо гу осни ва ти јав не слу жбе, као 
и да се де лат но сти и по сло ви због ко јих се осни ва ју јав не слу жбе, њи хо во 
уре ђе ње и рад про пи су је за ко ном (члан 137. ст. 4. и 5.).

За ко ном о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05 и 61/05), ко ји се 
сход но при ме њу је на пра ва, оба ве зе и од го вор но сти за по сле них у уста но-
ви, у ко је спа да и шко ла, про пи са но је да се пра вил ни ком о ор га ни за ци ји 
и си сте ма ти за ци ји по сло ва утвр ђу ју ор га ни за ци о ни де ло ви код по сло дав-
ца, вр ста по сло ва, вр ста и сте пен струч не спре ме и дру ги по себ ни усло ви 
за рад на тим по сло ви ма, као и да пра вил ник до но си ди рек тор, од но сно 
пред у зет ник (члан 24. ст. 3. и 4.).

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је оце нио да је до но си лац ак та, 
пред ви ђа ју ћи оспо ре ним Анек сом Пра вил ни ка да по сло ве ад ми ни стра-
тив но-тех нич ког се кре та ра мо же оба вља ти са мо ра ни ји се кре тар Шко-
ле, по вре дио Уста вом га ран то ва но пра во за по сле них о до ступ но сти свих 
рад них ме ста под јед на ким усло ви ма из чла на 60. Уста ва, као и од ред бе 
чла на 24. ст. 3. и 4. За ко на о ра ду, пре ма ко ји ма се пра вил ни ком о ор га ни-
за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва утвр ђу ју вр ста по сло ва, вр ста и сте пен 
струч не спре ме и дру ги по себ ни усло ви за рад на тим по сло ви ма, а ко ји 
ни су про тив но за ко ну, оспо ре ним ак том утвр ђе ни за на ве де не по сло ве.

Има ју ћи у ви ду да је у то ку прет ход ног по ступ ка прав но ста ње пот пу но 
утвр ђе но и да при ку пље ни по да ци пру жа ју по у здан основ за од лу чи ва ње, 
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Устав ни суд је од лу чио без до но ше ња ре ше ња о по кре та њу по ступ ка, са гла-
сно од ред би чла на 53. став 2. За ко на о Устав ном су ду.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач. 1) и 4) За ко на о Устав-
ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), Устав ни суд је од лу чио 
као у из ре ци.

На осно ву чла на 168 став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Анекс пра вил-
ни ка из из ре ке пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су-
да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-59/2007 од 19. фе бру а ра 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 20/09)

Оп штим ак том уста но ве уре ђу ју се лак ше по вре де рад них оба ве за и 
ме ре ко је се по том осно ву из ри чу за по сле ном у уста но ви, те је до но си-
лац оспо ре ног ак та, про пи су ју ћи њи ме те же по вре де рад них оба ве за и 
ме ре ко је се из ри чу за по сле ном, уре дио пи та ња ко ја се уре ђу ју за ко ном 
и ти ме пре ко ра чио сво ја за кон ска овла шће ња.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да од ред бе чла на 8. Пра вил ни ка о ди сци плин ској и ма-
те ри јал ној од го вор но сти за по сле них и уче ни ка Основ не шко ле „Бо шко 
Пал ко вље вић Пин ки“ у Ба тај ни ци од 10. ма ја 2006. го ди не, са до пу на ма од 
2. мар та 2007. го ди не, ни су у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце-

ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба чла на 8. Пра вил ни ка о ди сци плин-
ској и ма те ри јал ној од го вор но сти за по сле них и уче ни ка Основ не шко ле 
„Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ у Ба тај ни ци од 10. ма ја 2006. го ди не.

По ми шље њу под но си о ца ини ци ја ти ве, оспо ре не од ред бе чла на 8. 
Пра вил ни ка ни су са гла сне са За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и 
вас пи та ња. Ини ци ја тор на во ди да је чла ном 130. и 131. За ко на о осно ва-
ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но да се оп штим ак том уста-
но ве (у кон крет ном слу ча ју основ не шко ле) мо гу пред ви де ти са мо лак ше 
по вре де рад них оба ве за, а да те же по вре де рад них оба ве за мо гу би ти про-
пи са не ис кљу чи во за ко ном. Ис ти че се да су чла ном 131. на ве де ног За ко на 
так са тив но утвр ђе не те же по вре де рад них оба ве за. Да кле, основ на шко ла, 
као јав на уста но ва, не ма пра во да сво јим оп штим ак том про пи су је и пред-
ви ђа те же по вре де рад них оба ве за, ни ти да утвр ђу је ме ре ко је се за те же 
по вре де рад них оба ве за из ри чу за по сле ном, већ се оне мо гу про пи са ти и 
пред ви де ти ис кљу чи во за ко ном. Под но си лац ини ци ја ти ве да ље на во ди да 
му је при ме ном оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка из ре че на нов ча на ка зна 
у ви си ни од 35% од пла те ис пла ће не за сеп тем бар 2008. го ди не у тра ја њу 
од шест ме се ци због учи ње не те же по вре де рад них оба ве за.
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У од го во ру до но си о ца оспо ре ног Пра вил ни ка се на во ди да, пре ма 
ту ма че њу ци ље ва и за да та ка обра зо ва ња и вас пи та ња, оспо ре не од ред-
бе чла на 8. Пра вил ни ка ни су не са гла сне са За ко ном о осно ва ма си сте ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња. Та ко ђе се на во ди да је Пра вил ник ме њан и до-
пу ња ван али да од ред бе оспо ре ног чла на 8. ни су ме ња не ни до пу ња ва не.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да су оспо ре ним од-
ред ба ма чла на 8. Пра вил ни ка о ди сци плин ској и ма те ри јал ној од го вор но-
сти за по сле них и уче ни ка Основ не шко ле „Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ у 
Ба тај ни ци од 10. ма ја 2006. го ди не, у ста ву 1. тач. од 1. до 29. утвр ђе не те же 
по вре де рад них оба ве за и ду жно сти. Пре ма ста ву 2. овог чла на, за по вре-
де рад не оба ве зе из ста ва 1. из ри че се ме ра пре стан ка рад ног од но са ако је 
по вре да учи ње на уми шља јем или из све сног не ха та. У оста лим слу ча је ви-
ма мо же се из ре ћи нов ча на ка зна у ви си ни од 20% до 35% од пла те ис пла-
ће не за ме сец у ко ме је од лу ка до не та у тра ја њу од три до шест ме се ци.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да се јем чи пра во на рад, у 
скла ду са за ко ном; да сва ко има пра во на сло бо дан из бор ра да; да су сви-
ма, под јед на ким усло ви ма, до ступ на сва рад на ме ста и да сва ко има пра-
во на по што ва ње до сто јан ства сво је лич но сти на ра ду, без бед не и здра ве 
усло ве ра да, по треб ну за шти ту на ра ду, огра ни че но рад но вре ме, днев ни 
и не дељ ни од мор, пла ће ни го ди шњи од мор, пра вич ну на кна ду за рад и на 
прав ну за шти ту за слу чај пре стан ка рад ног од но са, као и да се ни ко тих 
пра ва не мо же од ре ћи (члан 60. ст. од 1. до 4.).

Од ред бом чла на 130. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи-
та ња („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05) 
про пи са но је да се лак ше по вре де рад них оба ве за и ме ре ко је се из ри чу за-
по сле ном у уста но ви утвр ђу ју оп штим ак том уста но ве. Чла ном 131. став 
1. За ко на так са тив но су утвр ђе не те же по вре де рад них оба ве за за по сле ног 
у уста но ви, осим по вре да про пи са них за ко ном, а ста вом 2. истог чла на је 
про пи са но да се за по вре де рад не оба ве зе из ста ва 1. овог чла на из ри че 
ме ра пре стан ка рад ног од но са, ако је по вре да учи ње на уми шља јем или из 
све сног не ха та и ако ни су утвр ђе не олак ша ва ју ће окол но сти за за по сле-
ног, док се у оста лим слу ча је ви ма мо же из ре ћи нов ча на ка зна у ви си ни од 
20% до 35% од пла те ис пла ће не за ме сец у ко ме је од лу ка до не та.

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва и за ко на, Устав ни суд је оце нио 
да су од ред бе чла на 8. став 1. Пра вил ни ка ко ји ма су пред ви ђе не те же по-
вре де рад них оба ве за и ду жно сти у тач. од 1. до 29. и од ред ба ста ва 2. истог 
чла на ко јом су утвр ђе не ме ре за по вре ду рад них оба ве за из ста ва 1. овог 
чла на, не са гла сне са од ред бом чла на 130. За ко на о осно ва ма си сте ма обра-
зо ва ња и вас пи та ња, пре ма ко ме се оп штим ак том уста но ве утвр ђу ју са мо 
лак ше по вре де рад них оба ве за и ме ре ко је се из ри чу за по сле ном у уста но ви, 
док су те же по вре де рад них оба ве за и ме ре ко је се из ри чу за по сле ном утвр-
ђе не овим за ко ном у чла ну 131. ст. 1. и 2. из че га про из ла зи да је до но си лац 
оспо ре ног Пра вил ни ка, уре ђу ју ћи те же по вре де рад них оба ве за и ме ре ко је 
се из ри чу због њи хо вих по вре да, пре ко ра чио за кон ска овла шће ња утвр ђе-
на у чла ну 130. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња.
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Устав ни суд је оце нио да су на ве де не од ред бе Пра вил ни ка, са мим тим 
што су не са гла сне са за ко ном, не са гла сне и са чла ном 195. Уста ва, пре ма 
ко ме сви под за кон ски оп шти ак ти Ре пу бли ке Ср би је, оп шти ак ти ор га ни-
за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ких стра на ка, син-
ди ка та и удру же ња гра ђа на и ко лек тив ни уго во ри мо ра ју би ти са гла сни 
за ко ну, као и са од ред бом чла на 60. став 1. Уста ва, ко јом се јем чи пра во на 
рад, у скла ду са за ко ном.

По ла зе ћи од на ве де ног, а има ју ћи при то ме у ви ду да се ини ци ја ти вом 
оспо ра ва устав ност и за ко ни тост оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка ко ји-
ма се ре гу ли ше пи та ње о ко ме Устав ни суд већ има за у зет став, да је у то ку 
прет ход ног по ступ ка прав но ста ње пот пу но утвр ђе но и при ку пље ни по да-
ци пру жа ју по у здан основ за од лу чи ва ње, Устав ни суд је, на осно ву од ред-
бе чла на 53. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07), од лу чио као у из ре ци, без до но ше ња ре ше ња о по кре та њу по ступ ка.

На осно ву из ло же ног и чла на 45. тач. 1) и 4) За ко на о Устав ном су ду, 
Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

На осно ву од ред бе чла на 168. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од ред-
бе чла на 8. Пра вил ни ка о ди сци плин ској и ма те ри јал ној од го вор но сти 
за по сле них и уче ни ка Основ не шко ле „Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ у 
Ба тај ни ци од 10. ма ја 2006. го ди не, са до пу на ма од 2. мар та 2007. го ди не 
пре ста ју да ва же да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУо-162/2008 од 25. мар та 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 36/09)

Са вет фа кул те та, као до но си лац ак та, уре ђу ју ћи усло ве за сти ца ње, 
од но сно гу би так зва ња на став ни ка и са рад ни ка ви со ко школ ске уста но ве, 
пре ко ра чио је сво ја за кон ска овла шће ња јер је уре дио пи та ња из над ле-
жно сти за ко но дав ног ор га на. Раз ло зи због ко јих се зва ње на став ни ка у ви-
со ко школ ској уста но ви не мо же сте ћи, од но сно због ко јих се гу би већ сте-
че но зва ње, из ри чи то су утвр ђе ни За ко ном о ви со ком обра зо ва њу и они 
се, са гла сно том за ко ну, не мо гу уре ђи ва ти ста ту том као оп штим ак том, а 
са мим тим ни про ши ри ва ти ста ту том ми мо оних утвр ђе них за ко ном.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да од ред ба чла на 102. став 4. Ста ту та Прав ног фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 5. ок то бра 2006. го ди не, ни је у са гла сно сти са 
Уста вом и за ко ном.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце-

ну устав но сти и за ко ни то сти од ред бе чла на 102. став 4. Ста ту та Прав ног 
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фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 5. ок то бра 2006. го ди не. По ми-
шље њу под но си о ца ини ци ја ти ве, оспо ре ном од ред бом чла на 102. став 4. 
Ста ту та Прав ног фа кул те та уре ђе на је ма те ри ја ко ја је ис кљу чи во пред мет 
за кон ског ре гу ли са ња, на на чин да су, по ред слу ча је ва утвр ђе них од ред-
бом чла на 62. став 4. За ко на о ви со ком обра зо ва њу, про ши ре ни слу ча је ви 
у ко ји ма ли це осу ђе но пра во сна жном пре су дом за од ре ђе на кри вич на де-
ла не мо же сте ћи, од но сно гу би зва ње на став ни ка. Сто га ини ци ја тор сма-
тра да је оспо ре на од ред ба чла на 102. став 4. Ста ту та Прав ног фа кул те та 
не са гла сна са Уста вом и За ко ном о ви со ком обра зо ва њу.

У од го во ру до но си о ца оспо ре ног Ста ту та, по ред оста лог, на во ди се да 
од ред бе чла на 62. ст. 4. до 6. За ко на о ви со ком обра зо ва њу уре ђу ју са мо 
ми ни мал не усло ве, од но сно зах те ве, у по гле ду мо гућ но сти да ли ца осу ђе-
на за од ре ђе на кри вич на де ла бу ду би ра на, од но сно да оба вља ју по сло ве 
на став ни ка или са рад ни ка. Ме ђу тим, из но си се ми шље ње да За кон не за-
бра њу је ви со ко школ ским уста но ва ма да сво јим оп штим ак ти ма, пре све га 
ста ту том, про ши ре ли сту кри вич них де ла за ко ја прав но сна жно осу ђе ни 
из вр ши о ци не мо гу, због при ро де ма те ри је ко ја се на од ре ђе ној ви со ко-
школ ској уста но ви из у ча ва, или из дру гих оправ да них раз ло га, оста ти у 
на ста ви и у рад ном од но су. До но си лац оспо ре ног Ста ту та, сто га, сма тра 
да је био овла шћен да сво јим Ста ту том про ши ри круг кри вич них де ла на-
бро ја них у чла ну 62. став 4. За ко на о ви со ком обра зо ва њу, а у по гле ду ко-
јих прав но сна жна осу ђу ју ћа пре су да до во ди до уда ље ња из на ста ве и пре-
стан ка рад ног од но са.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је од ред бом чла-
на 102. став 3. Ста ту та Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 5. 
ок то бра 2006. го ди не про пи са но да ли це из чла на 62. став 4. За ко на, од но-
сно из чла на 118. став 1. Ста ту та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, не мо же сте ћи 
зва ње на став ни ка или са рад ни ка, а ако га је већ сте кло гу би то зва ње у 
скла ду са чла ном 64. став 5. За ко на и чла ном 118. став 2. Ста ту та Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду.

Оспо ре ном од ред бом чла на 102. став 4. Ста ту та про пи са но је да зва ње 
на став ни ка не мо же сте ћи, од но сно да зва ње гу би у скла ду с прет ход ним 
ста вом, и ли це ко је је прав но сна жном пре су дом осу ђе но за кри вич но де ло 
фал си фи ко ва ња јав не ис пра ве или да ва ња, од но сно при ма ња ми та, без об-
зи ра на то да ли се ра ди о фал си фи ко ва њу јав не ис пра ве ко ју из да је Фа кул-
тет, од но сно да ва ња или при ма ња ми та у оба вља њу по сло ва на Фа кул те ту.

За ко ном о ви со ком обра зо ва њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 76/05, 
100/07 и 97/08) про пи са но је да је ста тут основ ни оп шти акт ви со ко школ-
ске уста но ве ко јим се уре ђу је ор га ни за ци ја уста но ве, на чин ра да, упра-
вља ње и ру ко во ђе ње, као и дру га пи та ња од зна ча ја за оба вља ње де лат но-
сти и рад ви со ко школ ске уста но ве, у скла ду са за ко ном (члан 46.); да ли це 
ко је је прав но сна жном пре су дом осу ђе но за кри вич но де ло про тив пол не 
сло бо де, фал си фи ко ва ња јав не ис пра ве ко ју из да је ви со ко школ ска уста-
но ва или при ма ња ми та у оба вља њу по сло ва у ви со ко школ ској уста но ви 
не мо же сте ћи зва ње на став ни ка, од но сно са рад ни ка (члан 62. став 4.); 
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да ако ли це из ста ва 4. овог чла на има сте че но зва ње, ви со ко школ ска уста-
но ва до но си од лу ку о за бра ни оба вља ња по сло ва на став ни ка, од но сно са-
рад ни ка (члан 62. став 5.); да ли цу из ста ва 5. овог чла на пре ста је рад ни 
од нос у скла ду са за ко ном (члан 62. став 6.).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да се јем чи пра во на рад, у 
скла ду са за ко ном; да сва ко има пра во на сло бо дан из бор ра да; да су сви-
ма, под јед на ким усло ви ма, до ступ на сва рад на ме ста и да сва ко има пра-
во на прав ну за шти ту за слу чај пре стан ка рад ног од но са, те да се тих пра-
ва не мо же од ре ћи (члан 60. ст. од 1. до 4.); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је 
и обез бе ђу је, по ред оста лог, од го вор ност и санк ци је за по вре ду сло бо да 
и пра ва гра ђа на утвр ђе них Уста вом и за по вре ду за ко на, дру гих про пи-
са и оп штих ака та, као и си стем у обла сти рад них од но са, за по шља ва ња 
и обра зо ва ња (члан 97. тач. 2, 8. и 10.), те да сви под за кон ски оп шти ак-
ти Ре пу бли ке Ср би је, оп шти ак ти ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на 
овла шће ња, по ли тич ких стра на ка, син ди ка та и удру же ња гра ђа на и ко-
лек тив ни уго во ри мо ра ју би ти са гла сни за ко ну (члан 195. став 1.).

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва и За ко на о ви со ком обра зо-
ва њу, Устав ни суд је оце нио да је Са вет Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду, као до но си лац оспо ре ног Ста ту та, од ред бом чла на 102. став 
4. пре ко ра чио овла шће ња из чла на 46. За ко на о ви со ком обра зо ва њу. У 
од ред ба ма чла на 46. За ко на утвр ђе на су пи та ња ко ја су пре мет уре ђи ва-
ња ста ту та ви со ко школ ске уста но ве, а ме ђу тим пи та њи ма ни су на ве де на 
пи та ња ко ја се од но се на усло ве сти ца ња зва ња, од но сно гу би так зва ња 
на став ни ка и са рад ни ка ви со ко школ ских уста но ва. Уре ђи ва ње тих пи та-
ња, са гла сно по ме ну тим од ред ба ма чла на 97. Уста ва, у над ле жно сти је за-
ко но дав ца, ко ји је за ко ном про пи сао усло ве за сти ца ње и гу би так зва ња 
на став ни ка и са рад ни ка, пре све га у од ред ба ма чл. 62. до 73. Гла ве VI II 
За ко на о ви со ком обра зо ва њу. Из ових од ре да ба За ко на сле ди да за ко но-
да вац ни је уре дио са мо „ми ни мал не усло ве“ за сти ца ње и гу би так зва ња 
на став ни ка, па ни оне ко ји су у чла ну 62. За ко на утвр ђе ни као пре пре-
ка за сти ца ње зва ња, од но сно раз ло зи за гу би так већ сте че ног зва ња, ка-
ко то сто ји у од го во ру до но си о ца Ста ту та, ни ти је за ко но да вац овла стио 
ви со ко школ ске уста но ве да за ви сно од сво јих осо бе но сти и по тре ба сво-
јим ста ту том мо гу уре ди ти та пи та ња и на дру га чи ји на чин, од но сно да 
мо гу про пи са ти и дру ге, до дат не усло ве по ред оних ко ји су утвр ђе ни За-
ко ном. С об зи ром на на ве де но, Суд је утвр дио да је до но си лац оспо ре ног 
Ста ту та у од ред ба ма чла на 102. став 4. уре дио пи та ња ко ја су пред мет 
за кон ског уре ђи ва ња и то та ко што је про ши рио слу ча је ве у ко ји ма јед-
но ли це не мо же сте ћи зва ње на став ни ка или са рад ни ка, од но сно у ко-
ји ма гу би зва ње на став ни ка или са рад ни ка. Ово про ши ре ње се од но си 
на пра во сна жну осу ду за кри вич но де ло фал си фи ко ва ње јав не ис пра ве и 
у слу ча је ви ма ка да ни је у пи та њу јав на ис пра ва ко ју из да је Фа кул тет, за 
кри вич но де ло при ма ња ми та ко је се од но си и на слу ча је ве ван оба вља-
ња по сло ва на Фа кул те ту, као и за кри вич но де ло да ва ња ми та, ко је ина че 
ни је ни про пи са но чла ном 62. став 4. За ко на о ви со ком обра зо ва њу.
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Из на ве де ног про из ла зи да су оспо ре ном од ред бом Ста ту та уре ђе ни 
од но си чи је је уре ђи ва ње са гла сно од ред ба ма чла на 97. тач. 2, 8. и 10. Уста-
ва у над ле жно сти за ко но дав ног ор га на, па је сто га Устав ни суд оце нио да 
од ред ба чла на 102. став 4. оспо ре ног Ста ту та ни је у са гла сно сти са Уста вом 
Ре пу бли ке Ср би је и За ко ном о ви со ком обра зо ва њу. Раз ло зи због ко јих се 
зва ње на став ни ка у ви со ко школ ској уста но ви не мо же сте ћи, од но сно због 
ко јих се гу би већ сте че но зва ње, из ри чи то су утвр ђе ни За ко ном о ви со ком 
обра зо ва њу и они се, са гла сно том за ко ну, не мо гу уре ђи ва ти ста ту том као 
оп штим ак том, а са мим тим ни про ши ри ва ти ста ту том ми мо оних утвр ђе-
них за ко ном. Пи та ња да ли су на ве де ни за кон ски раз ло зи, тј. осно ви за не-
мо гућ ност сти ца ња, од но сно гу бит ка зва ња, до вољ но и це ло ви то утвр ђе ни 
за ко ном, те да ли је та ко уре ђи ва ње оправ да но и це лис ход но, на ко ја ука-
зу је до но си лац оспо ре ног Ста ту та у свом од го во ру, спа да ју у пи та ња за ко-
но дав не по ли ти ке у обла сти ви со ко школ ског обра зо ва ња, за чи ју оце ну, у 
сми слу од ре да ба чла на 167. Уста ва, ни је над ле жан Устав ни суд.

С об зи ром на на во де до но си о ца да осу да за кри вич на де ла утвр ђе-
на у оспо ре ној од ред би чла на 102. Ста ту та мо ра има ти за по сле ди цу гу-
би так зва ња, од но сно „уда ље ње из на ста ве и пре ста нак рад ног од но са“ 
њи хо вих учи ни ла ца, Устав ни суд је при од лу чи ва њу о спор ном устав-
но пра вом пи та њу имао у ви ду и За кон о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 24/05 и 61/05), ко ји се суп си ди јар но при ме њу је и на ви со ко школ ске 
уста но ве. Суд је утвр дио да се овим за ко ном не уре ђу ју пи та ња гу бит ка 
зва ња, од но сно пре стан ка рад ног од но са због гу бит ка зва ња, већ пи та ња 
пре стан ка рад ног од но са не за ви сно од во ље за по сле ног и во ље по сло дав-
ца, по ред оста лог, и у слу ча ју ако због из др жа ва ња ка зне за тво ра, од но-
сно из ре че не ме ре без бед но сти, вас пит не или за штит не ме ре, за по сле ни 
мо ра да бу де од су тан са ра да у тра ја њу ду жем од шест ме се ци (члан 176. 
тач. 3) и 4)), као и мо гућ но сти да по сло да вац за по сле ном от ка же уго вор 
о ра ду, по ред оста лог, ако за по сле ни учи ни кри вич но де ло на ра ду или 
у ве зи са ра дом (члан 179. тач ка 4)). На и ме, Суд у ве зи са спор ним пи-
та њем кон ста ту је да пред мет уре ђи ва ња оспо ре не од ред бе Ста ту та је су 
усло ви за сти ца ње и гу би так зва ња на став ни ка, а не раз ло зи и осно ви за 
пре ста нак рад ног од но са, до ко га мо же до ћи из ви ше за ко ном утвр ђе них 
раз ло га, па и у слу ча ју осу де за кри вич на де ла из чла на 102. став 4. оспо-
ре ног Ста ту та.

С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 45. 
тач. 1) и 4) и чла на 53. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07), од лу чио као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, од ред ба чла на 
102. став 4. Ста ту та Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду од 5. ок-
то бра 2006. го ди не пре ста је да ва жи да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног 
су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-139/2007 од 9. апри ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 51/09)
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ИЗ ДВО ЈЕ НО МИ ШЉЕ ЊЕ 
Мр Дра ги ше Сли јеп че ви ћа, су ди је Устав ног су да у од но су на 
Од лу ку Устав ног су да број IУ-139/2007 од 9. апри ла 2009. го ди не

На сед ни ци Устав ног су да одр жа ној 9. апри ла 2009. го ди не из ра-
зио сам про ти вље ње у од но су на Од лу ку IУ-139/2007 од 9. апри ла 2009. 
го ди не, ко јом је утвр ђе но да од ред ба чла на 102. став 4. Ста ту та Прав ног 
фа кул те та у Бе о гра ду ни је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном. Сто га са-
гла сно од ред би чла на 61. став 4. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да да јем 
пи сме но обра зло же ње раз ло га због ко јих сам из дво јио ми шље ње у од но су 
на ци ти ра ну од лу ку и да те раз ло ге за ње но до но ше ње.

На ве де на од лу ка се за сни ва на тврд њи да је „до но си лац Ста ту та уре-
дио ма те ри ју ко ја је пред мет за кон ског уре ђе ња и то на на чин да је про-
ши рио слу ча је ве у ко ји ма ли це не мо же сте ћи, од но сно гу би зва ње на-
став ни ка ка да је пра во сна жном пре су дом осу ђе но за кри вич но де ло 
фал си фи ко ва ња јав не ис пра ве и у слу ча је ви ма ка да ни је у пи та њу јав на 
ис пра ва ко ју из да је Фа кул тет, за кри вич но де ло при ма ња ми та, ко је је 
про ши ре но на слу ча је ве ко ји се не од но се на оба вља ње по сло ва на фа кул-
те ту, као и за кри вич но де ло да ва ња ми та ко је, ина че, ни је про пи са но од-
ред бом чла на 62. став 4. За ко на о ви со ком обра зо ва њу“.

Ана ли зи ра ју ћи раз ло ге на ко ји ма се те ме љи од лу ка са ко јом ни сам са-
гла сан на шао сам да су исти за сно ва ни ис кљу чи во на је зич ком ту ма че-
њу од ред бе чла на 62. став 4. За ко на о ви со ком обра зо ва њу, због че га је и 
утвр ђе но да је до но си лац оспо ре не ста ту тар не од ред бе уре дио ма те ри ју 
ко ја сход но од ред би чла на 97. тач ка 8. и 10. Уста ва спа да у ис кљу чи ву над-
ле жност за ко но дав ца.

Та ко из ве де но прав но схва та ње Устав ног су да ни је спор но. Ме ђу-
тим, ми шље ња сам да су по ла зне пре ми се за ње го во за у зи ма ње из раз 
по јед но ста вље не ана ли зе прав но ре ле вант них раз ло га за до но ше ње ва-
лид не од лу ке о спор ном устав но-прав ном пи та њу. Ово из раз ло га што 
се оце на за ко ни то сти оспо ре не од ред бе Ста ту та Прав ног фа кул те та у 
Бе о гра ду не мо же прав но ре ле вант но из ве сти без прет ход ног утвр ђе ња 
пра вог зна че ња од ред бе чла на 62. став 4. За ко на о ви со ком обра зо ва њу. 
Устав ни суд је до нео од лу ку о не у став но сти и не за ко ни то сти од ред бе 
чла на 102. став 4. Ста ту та Прав ног фа кул те та у Бе о град упр кос чи ње-
ни ци да прет ход но ни је утвр ђе но и пра во зна че ње на ве де не за кон ске 
од ред бе.

На и ме, не спор но је да је зич ко зна че ње од ред бе чла на 62. став 4. За ко-
на о ви со ком обра зо ва њу ука зу је да се сти ца ње зва ња на став ни ка, од но-
сно са рад ни ка мо же пре вас ход но ус кра ти ти ли цу ко је је фал си фи ко ва ло 
јав ну ис пра ву из да ту од стра не фа кул те та, од но сно ли цу ко је је из вр ши ло 
кри вич но де ло при ма ња ми та у оба вља њу по сло ва на фа кул те ту. Ме ђу-
тим, та кво је зич ко зна че ње ове нор ме ни је по ду дар но и са ње ним пра вим 
зна че њем. На про тив, за кон ско од ре ђе ње пред ме та из вр ше ња кри вич ног 
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де ла фал си фи ко ва ња ис пра ве са мо у од но су на јав ну ис пра ву ко ју из да-
је фа кул тет, као и рад ње из вр ше ња кри вич ног де ла при ма ња ми та са мо у 
од но су на оба вља ње по сло ва на фа кул те ту, не зна чи да је ти ме ис кљу че на 
при ме на пред мет не нор ме у од но су на све дру ге из вр ши о це тих кри вич-
них де ла. Ако је сте, као што Устав ни суд сма тра, он да се по ста вља пи та ње 
устав но сти од ред бе чла на 62. став 4. За ко на о ви со ком обра зо ва њу са ста-
но ви шта устав ног на че ла про пи са ног од ред бом чла на 21. став 1. Уста ва 
ко јим се јем чи јед на кост свих пред Уста вом и за ко ном.

Из за кон ског од ре ђе ња би ћа кри вич ног де ла фал си фи ко ва ња ис пра ве, 
про пи са ног од ред бом чла на 355. Кри вич ног за ко ни ка („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 85/05, 88/05, 107/05), ја сно про из ла зи да се про пи са на санк ци ја том 
од ред бом при ме њу је на све учи ни о це не за ви сно да ли је пред мет фал си-
фи ко ва ња јав на ис пра ва, те ста мент, ме ни ца, чек, јав на или слу жбе на књи-
га ко ја се мо ра во ди ти на осно ву за ко на. За то се са гла сно од ред би чла на 21. 
став 1. Уста ва и прав не по сле ди це прав но сна жне осу де по по чи ни о це тог 
де ла не мо гу За ко ном о ви со ком обра зо ва њу уста но ви ти ис кљу чи во за ли-
ца ко ја су фал си фи ко ва ла јав ну ис пра ву из да ту од стра не фа кул те та.

Из истих раз ло га не ма ме ста ни ста но ви шту Устав ног су да да се прав-
не по сле ди це прав но сна жне осу де за кри вич но де ло при ма ња ми та про-
пи са не од ред бом чла на 62. став 4. За ко на о ви со ком обра зо ва њу ти чу са мо 
по чи ни ла ца ко ји су то де ло из вр ши ли у оба вља њу по сло ва на фа кул те ту.

До след но ре че но, сма трам да се од ред ба чла на 62. став 4. За ко на о ви-
со ком обра зо ва њу под јед на ко мо же при ме ни ти на све из вр ши о це кри-
вич ног де ла фал си фи ко ва ња ис пра ве, од но сно при ма ња ми та. Сто га се не 
мо же при хва ти ти ста но ви ште да се сход но тој од ред би из вр ше ним од ре ђе-
њем са мо јав не ис пра ве ко ју из да је фа кул тет као пред ме та из вр ше ња кри-
вич ног де ла фал си фи ко ва ња ис пра ве, од но сно рад ње из вр ше ња кри вич-
ног де ла при ма ња ми та са мо у од но су на оба вља ње по сло ва на фа кул те ту, 
у зва ње на став ни ка мо гу иза бра ти сви оста ли по чи ни о ци тих кри вич-
них де ла. У про тив ном, та кво за кон ско на ре ђе ње би водилo гру бој дис-
кри ми на ци ји ли ца ко ја су на ве де но де ло по чи ни ла у свој ству за по сле них 
на фа кул те ту у од но су на сва оста ла, та ко ђе, за по сле на ли ца на фа кул те ту 
ко ја су исто кри вич но де ло из вр ши ла ми мо оба вља ња по сло ва на фа кул-
те ту, од но сно у по гле ду јав не ис пра ве ко ју не из да је фа кул тет.

Пре ма то ме, оп шти основ због ко га се на те ме љу од ред бе чла на 62. став 
4. За ко на о ви со ком обра зо ва њу мо же ус кра ти ти из бор у зва ње на став ни-
ка, од но сно са рад ни ка, је сте по сто ја ње пра во сна жне пре су де за учи ње но 
кри вич но де ло фал си фи ко ва ња ис пра ве, од но сно при ма ња ми та. Због то га 
је и ста ту тар но уста но вље ње иден тич не за бра не и за сва дру га ли ца за по-
сле на на фа кул те ту ко ја су из вр ши ла фал си фи ко ва ње би ло ко је јав не ис-
пра ве, од но сно при ми ла ми то у оба вља њу по сло ва ми мо фа кул те та, из вр-
ше но у скла ду са ци ти ра ном од ред бом За ко на о ви со ком обра зо ва њу.

Са дру ге стра не, за ко ни тост оспо ре не од ред бе чла на 102. став 4. Ста ту та 
Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду се мо ра це ни ти и у од но су на од ред бу чла на 
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179. тач ка 3. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 24/05, 61/05). Ово из 
раз ло га што је том од ред бом про пи са но да по сло да вац мо же от ка за ти уго вор 
о ра ду и због по на ша ња за по сле ног због ко га исти не мо же да на ста ви рад 
код по сло дав ца. За то је и ци ти ра ном од ред бом Ста ту та Прав ног фа кул те та у 
Бе о гра ду би ло мо гу ће про пи са ти гу би так зва ња на став ни ка и пре ста нак рад-
ног од но са за ли це ко је је прав но сна жном пре су дом осу ђе но за кри вич но де-
ла фал си фи ко ва ња јав не ис пра ве или да ва ња ми та, од но сно при ма ња ми та, 
без об зи ра на то да ли се ра ди о фал си фи ко ва њу јав не ис пра ве ко ју из да је фа-
кул тет, од но сно да ва ња или при ма ња ми та у оба вља њу по сло ва на фа кул те-
ту. Јер, та квим ста ту тар ним уре ђе њем се кон сти ту и ше мо гућ ност от ка за уго-
во ра о ра ду ко ји се сход но од ред би чла на 74. За ко на о ви со ком обра зо ва њу 
мо же да ти на на чин и под усло ви ма про пи са ним За ко ном о ра ду.

Из ре че ног про из ла зи да је ци ти ра ном од ред бом Ста ту та као по се бан 
раз лог за пре ста нак рад ног од но са да ва њем от ка за уго во ра о ра ду про пи-
са но по сто ја ње прав но сна жне осу де за по чи ње но кри вич но де ло фал си-
фи ко ва ња ис пра ве или при ма ња, од но сно да ва ња ми та. То ука зу је да се 
та кво по на ша ње на став ни ка, од но сно са рад ни ка ква ли фи ку је као штет но 
по углед фа кул те та, због че га исти не мо гу на ста ви ти рад на фа кул те ту. 
Ова ква ква ли фи ка ци ја по на ша ња ли ца ко ја су прав но сна жно осу ђе на за 
на ве де на кри вич на де ла је усло вље на при ро дом ма те ри је ко ја се из у ча ва 
на прав ном фа кул те ту. Због то га је оспо ре ном од ред бом Ста ту та Прав ног 
фа кул те та би ло мо гу ће про пи са ти и санк ци ју за та кво по на ша ње у ви ду 
гу бит ка на став нич ког зва ња и пре стан ка рад ног од но са.

То су раз ло зи због ко јих сам ми шље ња да је ова кво уре ђе ње тог пи та-
ња Ста ту том Прав ног фа кул те та из вр ше но у окви ру, а не ми мо за ко ном 
про пи са ног осно ва за от каз уго во ра о ра ду уста но вље ног од ред бом чла на 
179. тач ка 3. За ко на о ра ду. Оту да на ла зим да се и у том де лу на ве де ним 
ста ту тар ним уре ђе њем не за ди ре у ма те ри ју ко ја је са гла сно од ред би чла-
на 97. тач ка 8. Уста ва у ис кљу чи вој над ле жно сти за ко но дав ца.

Мр Дра ги ша Сли јеп че вић,
су ди ја Устав ног су да

Се нат Уни вер зи те та, до но се ћи оспо ре ни Пра вил ник, пре ко ра чио је 
за кон ско овла шће ње да бли же уре ди пи та ња по ступ ка и усло ва за до-
де лу зва ња про фе сор еме ри тус, јер је пи та ња кру га ли ца ко ја мо гу би ти 
пред ло же на за до де лу зва ња про фе сор еме ри тус, ор га на ко ји мо гу из вр-
ши ти пред ла га ње за до де лу, као и бро ја про фе со ра ко ји ма на ве де но зва-
ње мо же би ти до де ље но у јед ној го ди ни, уре дио на на чин раз ли чит од 
за ко ном про пи са ног.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред бе чла на 2. став 3, чла на 5. став 2. у де лу ко ји гла-
си: „Пред лог за до де лу зва ња про фе сор еме ри тус пен зи о ни са ном про фе со ру 
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ко ји је оба вљао функ ци ју рек то ра Уни вер зи те та мо же под не ти јед но од на-
став но-на уч них ве ћа фа кул те та или од го ва ра ју ћи струч ни ор ган дру гих је ди-
ни ца Уни вер зи те та“, чла на 6. став 2. у де лу ко ји гла си: „и за рек то ра ако му 
у тој го ди ни пре ста је рад ни од нос због од ла ска у пен зи ју“, чла на 6. став 3. и 
чла на 8. Пра вил ни ка о усло ви ма и по ступ ку до де љи ва ња зва ња и пра ви ма 
про фе со ра еме ри ту са Уни вер зи те та у Но вом Са ду од 24. ја ну а ра 2008. го ди не 
и 4. ју ла 2008. го ди не, ни су у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ака та или 
рад ње пред у зе те на осно ву од ре да ба Пра вил ни ка из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни-

то сти од ре да ба чла на 2. став 3, чла на 5. став 2. и чла на 6. ст. 2. и 3. Пра-
вил ни ка на ве де ног у из ре ци. У ини ци ја ти ви се на во ди да се у по ступ ку 
из бо ра у зва ње про фе сор еме ри тус, оспо ре ним од ред ба ма Пра вил ни ка 
не ка да шњи рек то ри Уни вер зи те та ста вља ју у по вољ ни ји по ло жај у од но-
су на дру ге про фе со ре. Ини ци ја тор сма тра да се повoљнији по ло жај рек-
то ра са сто ји у њи хо вом из два ја њу у окви ру кру га ли ца ко ји ма мо же би ти 
до де ље но зва ње про фе сор еме ри тус (члан 2. став 3.), у кру гу пред ла га ча 
пен зи о ни са ног про фе со ра ко ји је оба вљао функ ци ју рек то ра за из бор у 
зва ње про фе со ра еме ри ту са (члан 5. став 2.), као и у њи хо вом из у зи ма-
њу из За ко ном утвр ђе ног бро ја пен зи о ни са них про фе со ра ко ји ма се мо же 
до де ли ти зва ње про фе сор еме ри тус (члан 6. став 3.). Ини ци ја тор сма тра 
да су оспо ре не од ред бе Пра вил ни ка не са гла сне са од ред ба ма Уста ва (члан 
21. став 3.) и Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и сло бо да 
(члан 14.) ко ји ма се за бра њу је дис кри ми на ци ја „по би ло ком осно ву, па и 
по осно ву по ло жа ја“. Пред ло же но је да Суд, до до но ше ња ко нач не од лу-
ке, об у ста ви из вр ше ње по је ди нач ног ак та или рад ње пред у зе те на осно ву 
оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка.

У од го во ру рек то ра Уни вер зи те та у Но вом Са ду на во ди се да је Се нат 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду, по во дом ука зи ва ња По кра јин ског се кре та ри ја-
та за обра зо ва ње и кул ту ру број 106–624–00226/2007–03 од 9. ав гу ста 2007. 
го ди не, из вр шио из ме не Пра вил ни ка од 10. ма ја 2007. го ди не, ко ји је ини-
ци ја ти вом пр во бит но оспо рен, и до нео Пра вил ник о усло ви ма и по ступ ку 
до де љи ва ња зва ња и пра ви ма про фе со ра еме ри ту са од 24. ја ну а ра 2008. го-
ди не и 4. ју ла 2008. го ди не, чи је је од ред бе ини ци ја тор на кнад но оспо рио.

У спро ве де ном по ступ ку утвр ђе но је да је Се нат Уни вер зи те та у Но-
вом Са ду, на сед ни ци одр жа ној 24. ја ну а ра 2008. го ди не и 4. ју ла 2008. 
го ди не, до нео оспо ре ни Пра вил ник о усло ви ма и по ступ ку до де љи ва ња 
зва ња и пра ви ма про фе со ра еме ри ту са, ко јим се бли же уре ђу ју усло ви и 
по сту пак за до де лу зва ња про фе сор еме ри тус и пра ва ко ја из тог зва ња 
про ис ти чу (члан 1.). Оспо ре не од ред бе Пра вил ни ка гла се:

Члан 2. став 3.: „Свим пен зи о ни са ним про фе со ри ма ко ји су оба вља-
ли функ ци ју рек то ра Уни вер зи те та мо же би ти до де ље но, уз њи хо ву са гла-
сност, зва ње про фе со ра еме ри ту са.“
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Члан 5. став 2.: „Обра зло же ни пред лог за до де лу зва ња про фе сор 
еме ри тус под но си на уч но-на став но ве ће фа кул те та на обра сцу о оп штој 
са др жи ни и фор ми пред ло га, ко ји чи ни са став ни део овог пра вил ни ка 
и до ста вља га, уз при ло же ну са гла сност пред ло же ног кан ди да та Се на ту 
Уни вер зи те та.

На став но-на уч но ве ће фа кул те та мо же пред ло жи ти по пра ви лу 1 кан-
ди да та из на уч не обла сти. Уко ли ко на став но-на уч но ве ће пред ло жи ви ше 
од јед ног кан ди да та, пред лог мо ра би ти обра зло жен.

Пред лог за до де лу зва ња про фе сор еме ри тус пен зи о ни са ном про фе-
со ру ко ји је оба вљао функ ци ју рек то ра Уни вер зи те та мо же под не ти јед-
но од на став но-на уч них ве ћа фа кул те та или од го ва ра ју ћи струч ни ор ган 
дру гих је ди ни ца Уни вер зи те та.“

Члан 6. став 2.: „Се нат Уни вер зи те та го ди шње мо же до де ли ти зва ње 
про фе сор еме ри тус за, по пра ви лу, нај ви ше пет про фе со ра у пен зи ји и за 
рек то ра, ако му у тој го ди ни пре ста је рад ни од нос због од ла ска у пен зи ју, 
во де ћи ра чу на да број про фе со ра еме ри ту са не мо же би ти ве ћи од 3% од 
укуп ног бро ја на став ни ка Уни вер зи те та, као и о за сту пље но сти обра зов-
но-на уч них, од но сно обра зов но-умет нич ких по ља из чла на 27. За ко на о 
ви со ком обра зо ва њу.“

Члан 6. став 3.: „До де љи ва ње зва ња про фе сор еме ри тус пен зи о ни са-
ном про фе со ру ко ји је оба вљао функ ци ју рек то ра Уни вер зи те та до де љу је 
се ми мо бро ја утвр ђе ног ста вом 2. овог чла на, ако број про фе со ра еме ри-
ту са ни је ве ћи од 3% од укуп ног бро ја на став ни ка Уни вер зи те та.“

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да су пред Уста вом и за ко ном 
сви јед на ки и да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по-
сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не 
при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког 
или дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич-
ког или фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. ст. 1. и 3.); да уни вер зи те ти, ви-
со ко школ ске и на уч не уста но ве са мо стал но од лу чу ју о сво ме уре ђе њу и 
ра ду, у скла ду са за ко ном (члан 72. став 2.); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и 
обез бе ђу је си стем у обла сти обра зо ва ња (члан 97. тач ка 10.).

Европ ска кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да 
од ре ђу је да се ужи ва ње пра ва и сло бо да пред ви ђе них у овој Кон вен ци ји 
обез бе ђу је без дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву (члан 14.).

Од ред ба ма чла на 67. За ко на о ви со ком обра зо ва њу („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 и 97/08) про пи са но је: да уни вер зи тет мо же, на пред-
лог фа кул те та или дру ге ви со ко школ ске је ди ни це, до де ли ти зва ње про фе со-
ра еме ри ту са ре дов ном про фе со ру, пен зи о ни са ном по сле сту па ња на сна гу 
овог за ко на, ко ји се по себ но ис та као сво јим на уч ним, од но сно умет нич ким 
ра дом, сте као ме ђу на род ну ре пу та ци ју и по сти гао ре зул та те у обез бе ђи ва-
њу на став но-на уч ног, од но сно на став но-умет нич ког под млат ка у обла сти за 
ко ју је иза бран (став 1.), да се по сту пак и усло ви до де ле зва ња и пра ва ли ца 
из ста ва 1. овог чла на бли же уре ђу ју оп штим ак том уни вер зи те та (став 3.), 
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као и да уку пан број про фе со ра еме ри ту са не мо же би ти ве ћи од 3% од укуп-
ног бро ја на став ни ка уни вер зи те та (став 4.).

Од ред ба ма чла на 159. Ста ту та Уни вер зи те та у Но вом Са ду пред ви ђе-
но је да Се нат мо же до де ли ти зва ње про фе со ра еме ри ту са ре дов ном про-
фе со ру, пен зи о ни са ном по сле 10. сеп тем бра 2005. го ди не, ко ји се по себ но 
ис та као сво јим на уч ним, од но сно умет нич ким ра дом, сте као ме ђу на род ну 
ре пу та ци ју и по сти гао ре зул та те у обез бе ђе њу на став но-на уч ног, од но сно 
на став но-умет нич ког под млат ка у обла сти за ко ју је иза бран (став 1.) и да 
се усло ви и по сту пак за до де лу зва ња и пра ва про фе со ра еме ри ту са бли же 
уре ђу ју по себ ним оп штим ак том ко ји до но си Се нат (став 2.).

На осно ву од ред бе чла на 159. став 2. Ста ту та Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду, Се нат Уни вер зи те та у Но вом Са ду до нео је оспо ре ни Пра вил ник. 
Оце њу ју ћи за ко ни тост оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка, Устав ни суд је 
имао у ви ду да је За ко ном о ви со ком обра зо ва њу (члан 67.) про пи са но да 
уни вер зи тет мо же, на пред лог фа кул те та или дру ге ви со ко школ ске је ди ни-
це, до де ли ти зва ње про фе со ра еме ри ту са ре дов ном про фе со ру, пен зи о ни-
са ном по сле сту па ња на сна гу овог за ко на, ко ји се по себ но ис та као сво јим 
на уч ним, од но сно умет нич ким ра дом, сте као ме ђу на род ну ре пу та ци ју и 
по сти гао ре зул та те у обез бе ђи ва њу на став но-на уч ног, од но сно на став но-
умет нич ког под млат ка у обла сти за ко ју је иза бран, као и да уку пан број 
про фе со ра еме ри ту са не мо же би ти ве ћи од 3% од укуп ног бро ја на став-
ни ка уни вер зи те та. Оспо ре ним од ред ба ма Пра вил ни ка, ме ђу тим, про пи-
са но је да свим пен зи о ни са ним про фе со ри ма ко ји су оба вља ли функ ци ју 
рек то ра Уни вер зи те та мо же би ти до де ље но, уз њи хо ву са гла сност, зва ње 
про фе со ра еме ри ту са (члан 2. став 3.), да пред лог за до де лу зва ња про фе-
сор еме ри тус пен зи о ни са ном про фе со ру ко ји је оба вљао функ ци ју рек то ра 
Уни вер зи те та мо же под не ти јед но од на став но-на уч них ве ћа фа кул те та 
или од го ва ра ју ћи струч ни ор ган дру гих је ди ни ца Уни вер зи те та (члан 5. 
став 2.), да Се нат Уни вер зи те та го ди шње мо же до де ли ти зва ње про фе сор 
еме ри тус за, по пра ви лу, нај ви ше пет про фе со ра у пен зи ји и за рек то ра, 
ако му у тој го ди ни пре ста је рад ни од нос због од ла ска у пен зи ју, као и да 
се до де љи ва ње зва ња про фе сор еме ри тус пен зи о ни са ном про фе со ру ко ји 
је оба вљао функ ци ју рек то ра Уни вер зи те та до де љу је ми мо бро ја утвр ђе-
ног ста вом 2. овог чла на, ако број про фе со ра еме ри ту са ни је ве ћи од 3% од 
укуп ног бро ја на став ни ка Уни вер зи те та (члан 6. ст. 2. и 3.).

По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је оце нио да је Се нат Уни вер зи те та 
у Но вом Са ду, до но се ћи оспо ре ни Пра вил ник, пре ко ра чио за кон ско овла-
шће ње да бли же уре ди пи та ња по ступ ка и усло ва за до де лу зва ња про фе-
сор еме ри тус. По оце ни Устав ног су да, пи та ња кру га ли ца ко ја мо гу би ти 
пред ло же на за до де лу зва ња про фе сор еме ри тус (члан 2. став 3.), ор га на 
ко ји мо гу из вр ши ти пред ла га ње за до де лу зва ња про фе сор еме ри тус (члан 
5.), као и бро ја про фе со ра ко ји ма на ве де но зва ње мо же би ти до де ље но у 
јед ној го ди ни (члан 6. ст. 2. и 3.), уре ђе на су оспо ре ним од ред ба ма Пра-
вил ни ка на на чин раз ли чит од За ко ном про пи са ног. Сто га је оце ње но да се 
оспо ре ним од ред ба ма Пра вил ни ка вр ши из ме на, од но сно про ши ри ва ње 
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од ре да ба За ко на ко ји ма су на ве де на пи та ња уре ђе на, што оспо ре не од ред-
бе Пра вил ни ка чи ни не са гла сним за ко ну. Има ју ћи у ви ду да је са оспо ре-
ним од ред ба ма Пра вил ни ка у ло гич кој и прав ној ве зи од ред ба чла на 8. 
Пра вил ни ка, ко јом је пред ви ђе но да се од ред бе Пра вил ни ка о усло ви ма и 
по ступ ку до де љи ва ња зва ња и пра ви ма про фе со ра еме ри ту са ко је се од-
но се на усло ве за до де лу зва ња про фе сор еме ри тус, пра ва про фе со ра еме-
ри ту са, По ве љу „Про фе сор еме ри тус“ и ро ко ве за под но ше ње пред ло га за 
до де лу зва ња про фе сор еме ри тус, ро ко ве за обра зо ва ње и са став ко ми си је 
и од лу чи ва ње о до де ли зва ња про фе сор еме ри тус, ана лог но при ме њу ју и 
на до де лу зва ња про фе сор еме ри тус пен зи о ни са ним про фе со ри ма ко ји су 
оба вља ли функ ци ју рек то ра Уни вер зи те та, Суд је, са гла сно од ред би чла на 
53. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), 
утвр дио да и та од ред ба ни је у са гла сно сти са за ко ном.

Ка ко је Уста вом утвр ђе но да сви под за кон ски оп шти ак ти Ре пу бли-
ке Ср би је, оп шти ак ти ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, 
по ли тич ких стра на ка, син ди ка та и удру же ња гра ђа на и ко лек тив ни уго-
во ри мо ра ју би ти са гла сни за ко ну (члан 195. став 1.), Устав ни суд је утвр-
дио да на ве де не од ред бе Пра вил ни ка ко је ни су са гла сне за ко ну, ни су у са-
гла сно сти ни са Уста вом.

Оце њу ју ћи устав ност оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка у од но су на 
од ред бе Уста ва о за бра ни дис кри ми на ци је, Устав ни суд је имао у ви ду да 
се у по ступ ку за из бор у зва ње про фе сор еме ри тус, оспо ре ним Пра вил ни-
ком, не ка да шњи рек то ри Уни вер зи те та не ста вља ју у по вољ ни ји по ло жај 
у од но су на оста ле пен зи о ни са не про фе со ре Уни вер зи те та, већ да се и од 
њих зах те ва да ис пу ња ва ју све За ко ном, Ста ту том Уни вер зи те та и оспо ре-
ним Пра вил ни ком про пи са не усло ве за из бор у зва ње про фе сор еме ри тус. 
Сто га, по оце ни Устав ног су да, ни су осно ва ни на во ди ини ци ја то ра да се 
у по ступ ку из бо ра у зва ње про фе сор еме ри тус, оспо ре ним од ред ба ма 
Пра вил ни ка пен зи о ни са ни про фе со ри ко ји су оба вља ли функ ци ју рек то-
ра ста вља ју у по вољ ни ји по ло жај и да се ти ме вр ши дис кри ми на ци ја у од-
но су на оста ле пен зи о ни са не про фе со ре Уни вер зи те та.

По ла зе ћи од то га да је у то ку по ступ ка прав но ста ње у овој ства ри 
пот пу но утвр ђе но и да су при ку пље ни по да ци пру жа ли по у здан основ за 
од лу чи ва ње, Суд је, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном 
су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), од лу чио без до но ше ња ре ше-
ња о по кре та њу по ступ ка.

С об зи ром на то да је до нео ко нач ну од лу ку, Суд је, са гла сно од ред би 
чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду, од ба цио зах тев за об у ста ву из вр-
ше ња по је ди нач ног ак та или рад ње пред у зе те на осно ву оспо ре них од ре-
да ба Пра вил ни ка.

Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 45. тач. 1) и 4) и чла на 46. тач-
ка 3) За ко на о Устав ном су ду, као и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног 
су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), од лу чио као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, од ред бе чла на 2. став 3, чла на 5. став 
2. и чла на 6. став 2. у де ло ви ма на ве де ним у из ре ци, чла на 6. став 3. и чла на 8. 



I. ОДЛУКЕ, РЕШЕЊА И ЗАКЉУЧЦИ УСТАВНОГ СУДА... 599

Пра вил ни ка на ве де ног у тач ки 1. из ре ке пре ста ју да ва же да ном об ја вљи ва-
ња Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-80/2007 од 23. апри ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 47/09)

Над ле жни ор ган јав ног пред у зе ћа, као по сло дав ца, кре тао се у гра-
ни ца ма за кон ских овла шће ња ка да је сво јим оп штим ак том утвр дио 
кри те ри ју ме за оства ри ва ње пра ва на ве ћу основ ну за ра ду, огра ни чио 
број за по сле них ко ји ово пра во мо гу оства ри ти и утвр дио нај ви ши из-
нос уве ћа не за ра де, од ре ђу ју ћи ти ме гра ни це овла шће ња ге не рал ног ди-
рек то ра, као ор га на по сло во ђе ња, овла шће ног да при ли ком за кљу чи ва-
ња уго во ра о ра ду од ре ди и ве ћу основ ну за ра ду.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Од би ја се пред лог за утвр ђи ва ње не у став но сти и не за ко ни то сти од-
ре да ба чла на 69. Пра вил ни ка о ра ду Јав ног пред у зе ћа за ва зду шни са о-
бра ћај „JAT Air ways“, од 7. апри ла 2006. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е
Пред Устав ним су дом по кре нут је, пред ло гом од 19. ма ја 2006. го ди не, 

по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба чла на 69. Пра вил ни ка 
о ра ду Јав ног пред у зе ћа за ва зду шни са о бра ћај „JAT Air ways“ од 7. апри-
ла 2006. го ди не. Пред ла гач сма тра да оспо ре не од ред бе Пра вил ни ка са др же 
про из вољ не еле мен те на осно ву ко јих се од ре ђу ју по себ ни ко е фи ци јен ти 
за утвр ђи ва ње за ра де за по је ди на рад на ме ста, чи ме се пре ла зе гра ни це за-
кон ских овла шће ња по сло дав ца да у свом оп штем ак ту ова пи та ња уре ди 
ауто ном но, јер, по на во ди ма пред ла га ча, кри те ри ју ми за утвр ђи ва ње за ра де 
за по сле ног тре ба да бу ду, пре све га, оба вље ни рад и вре ме про ве де но на ра-
ду а не „уоп ште не ка те го ри је“. Сто га пред ла гач сма тра да оспо ре не од ред бе 
чла на 69. Пра вил ни ка ни су у скла ду са од ред ба ма чл. 11. и 13, чла на 36. став 
1. и чла на 57. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не и чла на 8, чл. 18. до 
21, чла на 104. ст. 1, 2. и 3, чла на 106. и чла на 107. ст. 1, 2, 3. и 4. За ко на о ра ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05 и 61/05), као и чла на 25. За ко на о јав ним 
пред у зе ћи ма и оба вља њу де лат но сти од оп штег ин те ре са („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07).

У свом од го во ру, до но си лац оспо ре ног ак та је на вео да су оспо ре не 
од ред бе чла на 69. Пра вил ни ка у скла ду са од ред ба ма чл. 8, 30. и 107. За ко-
на о ра ду, као и да ни јед ном за по сле ном у „JAT Air ways“ уго во ром о ра ду 
ни су да та ма ња пра ва или утвр ђе ни не по вољ ни ји усло ви ра да од пра ва и 
усло ва ко ји су утвр ђе ни оп штим ак том, од но сно за ко ном.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је на ве де ни пред-
лог под нет у вре ме ва же ња Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не и За-
ко на о по ступ ку пред Устав ним су дом и прав ном деј ству ње го вих од лу ка 
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(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 32/91, 67/93 и 101/05). С об зи ром на то да је 
Устав од 1990. го ди не пре стао да ва жи 8. но вем бра 2006. го ди не, Устав ни 
суд је оце ну устав но сти оспоренoг Пра вил ни ка вр шио у од но су на ва же-
ћи Устав Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не. На ве де ни За кон пре стао је да 
ва жи 6. де цем бра 2007. го ди не, сту па њем на сна гу За ко на о Устав ном су ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07) ко јим је утвр ђе но да ће се по ступ-
ци за по че ти пред Устав ним су дом пре да на сту па ња на сна гу овог за ко на 
окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на (члан 112.).

Устав ни суд је утвр дио да је Пра вил ник о ра ду Јав ног пред у зе ћа за ва-
зду шни са о бра ћај „JAT Air ways“ до нео При вре ме ни управ ни од бор овог 
пред у зе ћа, 7. апри ла 2006. го ди не, по зи ва ју ћи се на од ред бе чла на 3. ст. 2. 
и 4. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05 и 61/05) и чла на 28. 
Ста ту та Јав ног пред у зе ћа за ва зду шни са о бра ћај „JAT Air ways“. Од ред бом 
чла на 184. став 2. Пра вил ни ка про пи са но је да ће се овај пра вил ник при-
ме њи ва ти до за кљу че ња но вог ко лек тив ног уго во ра. С об зи ром на то да 
но ви ко лек тив ни уго вор ни је за кљу чен, на вед ни Пра вил ник је на сна зи.

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 69. Пра вил ни ка пред ви ђе но је: да уго-
во ром о ра ду са за по сле ним и струч ним ка дром ко ји је нео п хо дан за из-
вр ше ње и функ ци о ни са ње ави о са о бра ћа ја, као и са чла но ви ма по сло вод-
ства на ро чи то од го вор ним за по сло ва ње пред у зе ћа, ис кљу чи во у слу ча ју 
по сто ја ња оправ да них раз ло га, а у за ви сно сти од фи нан сиј ских мо гућ но-
сти пред у зе ћа, ге не рал ни ди рек тор мо же утвр ди ти основ ну за ра ду у ве-
ћем из но су од основ не за ра де утвр ђе не чла ном 67. и 68. овог пра вил ни ка 
(став 1.); да број за по сле них из ста ва 1. овог чла на мо же би ти до 20% од 
укуп ног бро ја за по сле них, а основ на за ра да за по сле ног мо же би ти утвр-
ђе на у из но су ко ји је три пу та ве ћи од основ не за ра де утвр ђе не чла ном 67. 
и 68. овог пра вил ни ка (став 2.); да ће на зах тев Управ ног од бо ра, ге не рал-
ни ди рек тор ин фор ми са ти Управ ни од бор о бро ју, струк ту ри и рад ним 
ефек ти ма ових за по сле них (став 3.).

Уста вом је утвр ђе но: да људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом 
мо гу за ко ном би ти огра ни че на ако огра ни че ње до пу шта Устав, у свр-
хе ра ди ко јих га Устав до пу шта, у оби му нео п ход ном да се устав на свр ха 
огра ни че ња за до во љи у де мо крат ском дру штву и без за ди ра ња у су шти ну 
за јем че ног пра ва (члан 20. став 1.); да су пред Уста вом и за ко ном сви јед-
на ки, да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту, без дис кри ми на-
ци је, да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по 
би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но-
сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог 
уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи-
зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. ст. 1, 2. и 3.); да се јем чи пра во на рад, у 
скла ду са за ко ном, да сва ко има пра во на по што ва ње до сто јан ства сво је 
лич но сти на ра ду, без бед не и здра ве усло ве ра да, по треб ну за шти ту на ра-
ду, огра ни че но рад но вре ме, днев ни и не дељ ни од мор, пла ће ни го ди шњи 
од мор, пра вич ну на кна ду за рад и на прав ну за шти ту за слу чај пре стан ка 
рад ног од но са, као и да се ни ко тих пра ва не мо же од ре ћи (члан 60. ст. 1. 
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и 4.); да сви има ју јед нак прав ни по ло жај на тр жи шту (члан 84. став 1.); да 
Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је, по ред оста лог, си стем у обла сти 
рад них од но са, за шти те на ра ду, за по шља ва ња, со ци јал ног оси гу ра ња и 
дру гих об ли ка со ци јал не си гур но сти, као и дру ге еко ном ске и со ци јал не 
од но се од оп штег ин те ре са (члан 97. тач ка 8.).

Од ред бом чла на 25. став 1. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма и оба вља-
њу де лат но сти од оп штег ин те ре са („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 25/2000, 
25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) про пи са но је да у слу ча ју по ре ме ћа ја у по-
сло ва њу јав ног пред у зе ћа и при вред ног дру штва са ве ћин ским уче шћем 
др жав ног ка пи та ла, ко је оба вља де лат ност од оп штег ин те ре са, осни вач 
мо же пред у зе ти ме ре ко ји ма ће обез бе ди ти усло ве за не сме та но функ ци-
о ни са ње пред у зе ћа, од но сно при вред них дру шта ва и оба вља ње де лат но-
сти за ко је је пред у зе ће, од но сно при вред но дру штво осно ва но, осим ако 
је осни вач ким ак том и за ко ном ко јим се уре ђу је оба вља ње де лат но сти од 
оп штег ин те ре са дру га чи је од ре ђе но, као и да се пред у зе те ме ре мо гу од-
но си ти на про ме ну уну тра шње ор га ни за ци је јав ног пред у зе ћа, раз ре ше ње 
ор га на ко је име ну је и име но ва ње при вре ме них ор га на пред у зе ћа, од но сно 
при вред ног дру штва, огра ни че ња пра ва по је ди них де ло ва пред у зе ћа да 
исту па ју у прав ном про ме ту са тре ћим ли ци ма и пред у зи ма ње дру гих ме-
ра од ре ђе них за ко ном ко јим се уре ђу ју усло ви и на чин оба вља ња де лат но-
сти од оп штег ин те ре са и осни вач ким ак том. Од ред ба ста ва 2. истог чла на 
За ко на про пи су је да код по ре ме ћа ја у по сло ва њу јав ног пред у зе ћа, чи ји 
је осни вач је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, од но сно ауто ном на по кра ји на, 
ко је мо же има ти за по сле ди цу угро жа ва ње жи во та и здра вља љу ди или 
имо ви не, а над ле жни ор ган осни ва ча не пре ду зме бла го вре ме но ме ре из 
ста ва 1. овог чла на, те ме ре мо же пред у зе ти Вла да Ре пу бли ке Ср би је.

Од ред ба ма чла на 3. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05 
и 61/05) про пи са но је да се пра вил ни ком о ра ду, у скла ду са за ко ном, уре-
ђу ју пра ва, оба ве зе и од го вор но сти из рад ног од но са до сту па ња на сна гу 
ко лек тив ног уго во ра код по сло дав ца ко јим се у, скла ду са за ко ном, уре ђу-
ју ова иста пра ва, оба ве зе и од го вор но сти, као и ме ђу соб ни од но си уче-
сни ка ко лек тив ног уго во ра. По ред на ве де ног, За ко ном о ра ду је про пи са-
но: да ко лек тив ни уго вор и пра вил ник о ра ду, као оп шти ак ти по сло дав ца 
и уго вор о ра ду не мо гу да са др же од ред бе ко ји ма се за по сле ном да ју ма-
ња пра ва или утвр ђу ју не по вољ ни ји усло ви ра да од пра ва и усло ва ко ји су 
утвр ђе ни за ко ном, да оп штим ак ти ма и уго во ром о ра ду мо гу да се утвр-
де ве ћа пра ва и по вољ ни ји усло ви ра да од пра ва и усло ва утвр ђе них за-
ко ном, као и дру га пра ва ко ја ни су утвр ђе на за ко ном, осим ако за ко ном 
ни је друк чи је од ре ђе но (члан 8.); да је за бра ње на не по сред на и по сред на 
дис кри ми на ци ја ли ца ко ја тра же за по сле ње, као и за по сле них с об зи ром 
на пол, ро ђе ње, је зик, ра су, бо ју ко же, ста рост, труд но ћу, здрав стве но ста-
ње, од но сно ин ва лид ност, на ци о нал ну при пад ност, ве ро и спо вест, брач но 
ста ње, по ро дич не оба ве зе, сек су ал но опре де ље ње, по ли тич ко или дру го 
уве ре ње, со ци јал но по ре кло, имов но ста ње, члан ство у по ли тич ким ор-
га ни за ци ја ма, син ди ка ти ма или не ко дру го лич но свој ство (члан 18.); 
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да је дис кри ми на ци ја из чла на 18. овог за ко на за бра ње на у од но су на усло-
ве ра да и сва пра ва из рад ног од но са (члан 20. став 1. тач ка 2)); да за по сле-
ни има пра во на од го ва ра ју ћу за ра ду, ко ја се утвр ђу је у скла ду са за ко ном, 
оп штим ак том и уго во ром о ра ду, да се за по сле ни ма га ран ту је јед на ка за-
ра да за исти рад или рад исте вред но сти ко ји оства ру ју код по сло дав ца, 
да се под ра дом исте вред но сти под ра зу ме ва рад за ко ји се зах те ва исти 
сте пен струч не спре ме, иста рад на спо соб ност, од го вор ност и фи зич ки и 
ин те лек ту ал ни рад, да су од лу ка по сло дав ца или спо ра зум са за по сле ним 
ко ји ни су у скла ду са ста вом 2. овог чла на ни шта ви, као и да у слу ча ју по-
вре де пра ва из ста ва 2. овог чла на за по сле ни има пра во на на кна ду ште-
те (члан 104.); да се основ на за ра да од ре ђу је на осно ву усло ва утвр ђе них 
пра вил ни ком, по треб них за рад на по сло ви ма за ко је је за по сле ни за кљу-
чио уго вор о ра ду и вре ме на про ве де ног на ра ду, да се рад ни учи нак од ре-
ђу је на осно ву ква ли те та и оби ма оба вље ног по сла, као и од но са за по сле-
ног пре ма рад ним оба ве за ма, да се оп штим ак том утвр ђу ју еле мен ти за 
об ра чун и ис пла ту основ не за ра де и за ра де по осно ву рад ног учин ка, као 
и да се уго во ром о ра ду мо же утвр ди ти основ на за ра да у ве ћем из но су од 
основ не за ра де утвр ђе не на осно ву еле ме на та из оп штег ак та (члан 107.).

По ла зе ћи од на ве де них устав них и за кон ских од ре да ба, Устав ни суд 
је оце нио да је При вре ме ни управ ни од бор као, над ле жни ор ган Јав ног 
пред у зе ћа за ва зду шни са о бра ћај „JAT Air ways“ по сту пио у окви ру сво јих 
за ко ном утвр ђе них овла шће ња при ли ком про пи си ва ња еле ме на та за об-
ра чун и ис пла ту основ не за ра де за по сле них у овом јав ном пред у зе ћу, као 
и при ли ком утвр ђи ва ња мо гућ но сти да се од ре ђе ним ка те го ри ја ма за по-
сле них уго во ром о ра ду од ре ди основ на за ра да у ве ћем из но су од основ-
не за ра де оста лих за по сле них. На и ме, За ко ном о ра ду је пред ви ђе но да се 
уго во ром о ра ду мо же утвр ди ти основ на за ра да у ве ћем из но су од основ-
не за ра де утвр ђе не на осно ву еле ме на та из оп штег ак та, при че му ни су од-
ре ђе ни кри те ри ју ми за утвр ђи ва ње ве ће основ не за ра де, и то ни ти у од-
но су на круг ли ца ко ји ма се та ква за ра да мо же утвр ди ти, ни ти у од но су 
на ви си ну те за ра де, што зна чи да је пра во по сло дав ца да од ре ди ка да ће 
при ме ни ти ову за кон ску мо гућ ност при ли ком за кљу че ња уго во ра о ра ду 
са за по сле ни ма. По ла зе ћи од на вед ног, управ ни од бор овог јав ног пред у-
зе ћа је, као ор ган упра вља ња пред у зе ћа, оспо ре ним од ред ба ма чла на 69. 
Пра вил ни ка утвр дио кри те ри ју ме за оства ри ва ње пра ва на ве ћу основ-
ну за ра ду, ли ми ти рао број за по сле них ко ји ово пра во мо гу оства ри ти и 
утвр дио мак си ма лан из нос ове за ра де, од ре ђу ју ћи ти ме гра ни це овла шће-
ња ге не рал ног ди рек то ра овог јав ног пред у зе ћа, ко ји је, као ор ган по сло-
во ђе ња, овла шћен да при ли ком за кљу че ња уго во ра о ра ду мо же од ре ди ти 
ве ћу основ ну за ра ду. Устав ни суд је оце нио да су оспо ре не од ред бе чла на 
69. Пра вил ни ка са гла сне са на че ли ма ме ђу соб ног од но са ака та ко ји ма се 
уре ђу ју пи та ња из рад но прав ног од но са, пре ма ко ји ма се оп штим ак том 
и уго во ром о ра ду мо гу утвр ди ти ве ћа пра ва и по вољ ни ји усло ви ра да од 
пра ва и усло ва утвр ђе них за ко ном, као и дру га пра ва ко ја ни су утвр ђе-
на за ко ном, осим ако за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но, што ка да се ра ди 
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о утвр ђи ва њу пра ва на ве ћу основ ну за ра ду ни је слу чај. На и ме, по оце ни 
Устав ног су да, по сто ји за кон ски основ у чла ну 107. став 4. За ко на о ра ду 
да се пи та ње ве ће основ не за ра де уре ди на на чин ка ко је то учи нио до но-
си лац оспо ре ног ак та у чла ну 69. Пра вил ни ка.

Што се ти че оце не устав но сти оспо ре них од ре да ба Пра вил ни-
ка, Устав ни суд је утвр дио да се овим од ред ба ма не на ру ша ва ју основ на 
устав на на че ла о за јем че ном пра ву на рад, а у по гле ду оства ри ва ња пра ва 
на пра вич ну на кна ду за рад, као јед ног од еле ме на та Уста вом за јем че ног 
пра ва, с об зи ром на то да је пра во на ве ћу основ ну за ра ду уста но вље но 
за ко ном као ауто ном но пра во по сло дав ца, ко јим се, у скла ду са по слов-
ном по ли ти ком и фи нан сиј ским мо гућ но сти ма по сло да ва ца, за по сле-
ном мо гу обез бе ди ти ве ћа пра ва од пра ва утвр ђе них за ко ном, а ко ја се 
оства ру ју за кљу че њем уго во ра о ра ду. Та ко ђе, пре ма оце ни Устав ног су да, 
оспо ре не од ред бе чла на 69. Пра вил ни ка ни су не са гла сне с од ред ба ма чла-
на 21. Уста ва, јер се њи ма не по вре ђу је на че ло прав не јед на ко сти гра ђа на, 
с об зи ром на то да утвр ђи ва ње основ не за ра де у ве ћем из но су ни оспо-
ре ним од ред ба ма Пра вил ни ка, а ни За ко ном о ра ду ни је пред ви ђе но као 
пра во ко је ауто мат ски при па да од ре ђе ним ка те го ри ја ма за по сле них, већ 
са мо као мо гућ ност, при че му се ова мо гућ ност под јед на ко од но си на све 
за по сле не у пред у зе ћу ко ји се на ла зе у ис тој прав ној си ту а ци ји, од но сно 
ко ји у кон крет ном слу ча ју ис пу ња ва ју про пи са не кри те ри ју ме за утвр ђи-
ва ње основ не за ра де у ве ћем из но су. На и ме на ве де но устав но на че ло не 
под ра зу ме ва ап со лут ну јед на кост гра ђа на већ га ран ту је њи хо ву јед на кост 
у по гле ду на чи на и усло ва оства ри ва ња не ког пра ва у иден тич ним прав-
ним си ту а ци ја ма уре ђе ним од ре ђе ним оп штим ак том.

Раз ма тра ју ћи на во де пред ла га ча да оспо ре не од ред бе Пра вил ни ка 
ни су у са гла сно сти с од ред ба ма чла на 25. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма 
и оба вља њу де лат но сти од оп штег ин те ре са, ко ји ма су про пи са на овла-
шће ња осни ва ча у слу ча ју по ре ме ћа ја у по сло ва њу јав ног пред у зе ћа, Суд 
је кон ста то вао да се на ве де не од ред бе За ко на са др жин ски не од но се на 
прав ну си ту а ци ју ре гу ли са ну оспо ре ним од ред ба ма чла на 69. Пра вил ни-
ка, па сто га ни су од ути ца ја на оце ну њи хо ве за ко ни то сти.

Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду да, по оце ни Устав ног су да, ва же ћа за кон ска 
ре ше ња да ју мо гућ ност нео гра ни че ног ауто ном ног уре ђе ња кри те ри ју ма и 
ме ри ла за од ре ђи ва ње за ра да за по сле них у јав ним пред у зе ћи ма, што мо же 
има ти за по сле ди цу угро жа ва ње за ко ни то сти у обла сти упра вља ња и рас-
по ла га ња сред стви ма у др жав ној сво ји ни и за ко ни то сти у по сло ва њу ових 
пред у зе ћа ко ја оба вља ју де лат ност од оп штег ин те ре са, Суд је, са гла сно 
од ред би чла на 105. За ко на о Устав ном су ду, за кљу чио да пи смом оба ве сти 
Вла ду о по тре би бли жег уре ђи ва ња на ве де них кри те ри ју ма и ме ри ла.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 45. тач ка 14) За ко на о Устав ном 
су ду, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-106/2006 од 28. ма ја 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 50/09)
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Уре ђу ју ћи пи та ња у ве зи са ре ша ва њем стам бе них по тре ба за по сле-
них, над ле жни ор ган јав ног пред у зе ћа је пре ко ра чио овла шће ње за ко-
ри сни ке сред ста ва у др жав ној сво ји ни про пи са но Уред бом, јер се при 
од ре ђи ва њу бро ја бо до ва по осно ву зна ча ја рад ног ме ста и ме ри ла за 
вред но ва ње ре зул та та ра да и ква ли те та оба вље ног по сла ни је кре тао у 
окви ри ма про пи са ним Уред бом.

Од ред бе оп штег ак та ко је ни су са гла сне са уред бом, као ре пу блич-
ким про пи сом до не тим за из вр ша ва ње за ко на, ни су у са гла сно сти ни 
са за ко ном.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Утвр ђу је се да од ред бе чл. 9. до 11. Пра вил ни ка о бли жем уре ђи ва-
њу на чи на ре ша ва ња стам бе них по тре ба за по сле них у Јав ном пред у зе ћу 
Аеро дром „Бе о град“ до де лом зај ма, од 30. сеп тем бра 2004. го ди не, у вре ме 
ва же ња ни су би ле у са гла сно сти са за ко ном.

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ак та или рад-
ње пред у зе те на осно ву од ре да ба чл. 9. до 11. Пра вил ни ка из тач ке 1. из ре ке.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце-

њи ва ње устав но сти и за ко ни то сти чл. 9. до 11. Пра вил ни ка о бли жем уре-
ђи ва њу на чи на ре ша ва ња стам бе них по тре ба за по сле них у Јав ном пред-
у зе ћу Аеро дром „Бе о град“ до де лом зај ма, од 30. сеп тем бра 2004. го ди не, 
ко јим су про пи са на ме ри ла за утвр ђи ва ње ре да пр вен ства при ли ком ре-
ша ва ња стам бе них по тре ба за по сле них. Иако је ини ци ја тор пред став ку 
на сло вио као ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти и за ко ни то сти, из са др-
жи не ини ци ја ти ве про из и ла зи да се ини ци ја ти вом оспо ра ва са мо за ко ни-
тост на ве де них од ре да ба Пра вил ни ка.

У ини ци ја ти ви се ис ти че, по ред оста лог, да су оспо ре не од ред бе Пра-
вил ни ка у су прот но сти са од ред ба ма чл. 14. до 17. Уред бе о ре ша ва њу 
стам бе них по тре ба иза бра них, по ста вље них и за по сле них ли ца код ко ри-
сни ка сред ста ва у др жав ној сво ји ни, на во де ћи да су овом уред бом де таљ-
но ре гу ли са ни осно ви и ме ри ла за утвр ђи ва ње ре да пр вен ства, те да јав но 
пред у зе ће не мо же да их ме ња, по што је чла ном 23. Уред бе про пи са но да 
се ре ша ва ње стам бе них по тре ба вр ши у скла ду са том уред бом. Ме ђу тим, 
пре ма на во ди ма из ини ци ја ти ве, Јав но пред у зе ће Аеро дром „Бе о град“ је, 
упр кос то ме, до не ло Пра вил ник о бли жем уре ђи ва њу ре ша ва ња стам бе-
них по тре ба за по сле них у јав ном пред у зе ћу ко јим је из вр ше но „при ви-
ле го ва ње“ по не ким ме ри ли ма ко ја ни су пред ви ђе на Уред бом, а од ре ђе ни 
осно ви и ме ри ла су бо до ва ни ви ше не го у Уред би.

У ини ци ја ти ви се ис ти че и зах тев да Устав ни суд, до до но ше ња ко нач-
не од лу ке, до не се ре ше ње о „при вре ме ној ме ри“ ко јом се об у ста вља ју од 
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из вр ше ња од ред бе чл. 9. до 11. Пра вил ни ка, с об зи ром на то да би њи хо-
вим из вр ше њем на сту пи ле нео т кло њи ве штет не по сле ди це за оства ри ва-
ње За ко ном и Уред бом утвр ђе них пра ва за по сле них на до де лу ста на.

У од го во ру на ини ци ја ти ву на во ди се да је оспо ре ни Пра вил ник до нет 
на осно ву од го ва ра ју ће Уред бе Вла де и Ста ту та овог пред у зе ћа, као и да је 
у све му са гла сан са овим оп штим ак ти ма. Да ље се на во ди да је чла ном 2. 
став 1. Уред бе про пи са но да се стам бе не по тре бе код ко ри сни ка др жав-
них сред ста ва ре ша ва ју у скла ду, а не на осно ву Уред бе, и да сто га по сто-
ји дис кре ци о но пра во ко ри сни ка др жав них сред ста ва да уре ђу ју од но се у 
скла ду са по тре ба ма и спе ци фич но сти ма за по сле них у за ви сно сти од свог 
опре де ље ња и рас по ло жи вих сред ста ва за ре ша ва ње стам бе них по тре ба. 
Ука зу је се да је, по ла зе ћи од на ве де ног, до но си лац Пра вил ни ком уре дио 
са мо од ре ђе на пи та ња ве за на за на чин ре ша ва ња стам бе них по тре ба, и 
то са мо до де лом зај ма, има ју ћи при том у ви ду по тре бе за по сле них, као и 
рас по ло жи ва сред ства за ре ша ва ње овог пи та ња. У ве зи са оспо ра ва њем 
за ко ни то сти чл. 9. и 10. Пра вил ни ка у од го во ру се ис ти че да је бо до ва-
ње из вр ше но сход но од ред ба ма чла на 14. став 2. и чла на 17. став 2. Уред-
бе и да ни је од сту пље но од окви ра гор њих гра ни ца ко је уре ђу је Уред ба. 
Чла ном 11. Пра вил ни ка у пот пу но сти је ис по што ван основ вред но ва ња 
ду жи не рад ног ста жа пред ви ђен у чла ну 16. Уред бе, са на по ме ном да су 
усво је ни зах те ви за по сле них и су ге сти је Син ди кал не ор га ни за ци је јав ног 
пред у зе ћа. На и ме, на ве де но бо до ва ње, ка ко се ис ти че, пред ста вља из раз 
ста ња у јав ном пред у зе ћу у ко ме је нај ве ћи број за по сле них са ве ли ким 
бро јем го ди на про ве де них на ра ду, пре све га у Јав ном пред у зе ћу Аеро-
дром „Бе о град“, ко ји ни је ус пео да ре ши стам бе но пи та ње.

По сту па ју ћи по зах те ву Устав ног су да, ге не рал ни ди рек тор овог јав-
ног пред у зе ћа је до пи сом од 8. ок то бра 2008. го ди не до ста вио Од лу ку 
При вре ме ног управ ног од бо ра Јав ног пред у зе ћа Аеро дром „Ни ко ла Те-
сла“ број 2800/4 од 27. фе бру а ра 2007. го ди не, ко јом је усво јен Пра вил ник 
о бли жем уре ђи ва њу на чи на ре ша ва ња стам бе них по тре ба за по сле них у 
Јав ном пред у зе ћу Аеро дром „Ни ко ла Те сла“ Бе о град, а чи јим сту па њем 
на сна гу је пре стао да ва жи оспо ре ни Пра вил ник од 30. сеп тем бра 2004. 
го ди не. Но ви Пра вил ник об ја вљен је на огла сној та бли Пред у зе ћа 1. мар-
та 2007. го ди не, а сту пио је на сна гу 9. мар та 2007. го ди не.

У спро ве де ном прет ход ном по ступ ку утвр ђе но је да је Пра вил ник о 
бли жем уре ђи ва њу на чи на ре ша ва ња стам бе них по тре ба за по сле них у 
Јав ном пред у зе ћу Аеро дром „Бе о град“ до де лом зај ма до нео Управ ни од-
бор јав ног пред у зе ћа 30. сеп тем бра 2004. го ди не, с по зи вом на члан 34. 
став 1. Ста ту та овог јав ног пред у зе ћа и чл. 6, 14. и 17. и чл. 22. до 31. Уред-
бе о ре ша ва њу стам бе них по тре ба иза бра них, по ста вље них и за по сле них 
ли ца код ко ри сни ка сред ста ва у др жав ној сво ји ни („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 41/02, 76/02 и 125/03). Та ко ђе је утвр ђе но да је оспо ре ни Пра-
вил ник, на осно ву тач ке 3. Од лу ке При вре ме ног управ ног од бо ра Јав ног 
пред у зе ћа Аеро дром „Ни ко ла Те сла“, број 2800/4 од 27. фе бру а ра 2007. го-
ди не, пре стао да ва жи 9. мар та 2007. го ди не,
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Пре ма чла ну 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре сту па ња на 
сна гу овог за ко на, окон ча ће се по од ред ба ма овог за ко на.

С об зи ром на то да је у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом пре стао 
да ва жи оспо ре ни Пра вил ник, Устав ни суд је оце ну за ко ни то сти оспо ре-
них од ре да ба Пра вил ни ка, са гла сно од ред би чла на 64. За ко на о Устав ном 
су ду, из вр шио у вре ме ње го вог ва же ња, и то у од но су на Уред бу о ре ша ва њу 
стам бе них по тре ба иза бра них, по ста ље них и за по сле них ли ца код ко ри сни-
ка др жав них сред ста ва („Слу жбе ни гла сник РС“, број 41/02, 76/02, 125/03, 
88/04, 68/06, 10/07 и 107/07), као ак та ко ји је до нет за из вр ша ва ње За ко на о 
сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 53/95, 
3/96 и 32/97, 44/99 и 101/05), тј. за ко на ко јим се, по ред оста лог, уре ђу ју и пи-
та ња да ва ња стам бе них згра да и ста но ва у др жав ној сво ји ни на ко ри шће ње 
за по сле ним ли ци ма код ко ри сни ка сред ста ва у др жав ној сво ји ни.

Оспо ре не од ред бе Пра вил ни ка гла си ле су:

„Члан 9.

Пре ма зна ча ју рад ног ме ста за по сле ни ма при па да сле де ћи број бо до ва:
1. Ге не рал ном ди рек то ру    250 бо до ва,
2. За ме ни ку ге не рал ног ди рек то ра                    230 бо до ва,
3. Ди рек то ру де лат но сти                      220 бо до ва,
4.  Оста лим за по сле ним рас по ре ђе ним на по сло ви ма за чи је је оба вља-

ње пред ви ђе на:
– Ви со ка струч на спре ма        100 бо до ва,
– Ви ша струч на спре ма          90 бо до ва,
– Сред ња струч на спре ма          80 бо до ва,
– Оста лим за по сле ни ма          70 бо до ва.

По осно ву ру ко во ђе ња за по сле ни ма из ста ва 1. овог чла на при па да 
до дат ни број бо до ва:

– за ви со ку струч ну спре му            3 бо да
– за ви шу струч ну спре му            2 бо да
– за сред њу струч ну спре му            1 бод.

Члан 10.

По осно ву ре зул та та ра да за по сле ни ма при па да сле де ћи број бо до ва:
– за уве ћа ње за ра де у прет ход ној го ди ни до 10%         1 бод
– за уве ћа ње за ра де у прет ход ној го ди ни од 10 до 20%      5 бо до ва
– за уве ћа ње за ра де у прет ход ној го ди ни пре ко 20%       10 бо до ва

Број бо до ва из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је се на осно ву по да та ка за 
прет ход ну го ди ну од го ди не у ко јој се вр ши рас по де ла сред ста ва, а на 
осно ву пи сме ног ак та ко ји из да је Еко ном ско-фи нан сиј ска де лат ност.
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Члан 11.

Ду жи на рад ног ста жа вред ну је се до 400 бо до ва, и то:
–  за сва ку на вр ше ну го ди ну рад ног ста жа за по сле ном при па да 5 бо-

до ва,
–  за сва ку на вр ше ну го ди ну рад ног ста жа оства ре ног у ЈП Аеро-

дром „Бе о град“ за по сле ном при па да до дат них 5 бо до ва.
Под рад ним ста жом у сми слу овог пра вил ни ка под ра зу ме ва се вре-

ме про ве де но у рад ном од но су (ефек тив ни стаж) ко ји се упи су је у рад ну 
књи жи цу.“

За ко ном о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је про пи са но је да су 
сред ства у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је, из ме ђу оста лог, сред ства ко ја су, у 
скла ду са за ко ном, сте че на, од но сно ко ја стек ну јав не слу жбе (јав на пред-
у зе ћа, уста но ве) и дру ге ор га ни за ци је чи ји је осни вач Ре пу бли ка, од но сно 
те ри то ри јал не је ди ни це (члан 1. тач ка 2) под тач ка (3)). Чла ном 9. став 2. 
овог за ко на про пи са но је да Вла да Ре пу бли ке Ср би је про пи су је на чин и 
кри те ри ју ме да ва ња стам бе них згра да и ста но ва у за куп.

На осно ву на ве де ног за кон ског овла шће ња, Вла да је до не ла Уред бу о 
ре ша ва њу стам бе них по тре ба, иза бра них, по ста вље них и за по сле них ли-
ца код ко ри сни ка сред ста ва у др жав ној сво ји ни ко јом су, по ред оста лог, 
уре ђе ни усло ви и на чин ре ша ва ња стам бе них по тре ба иза бра них, по ста-
вље них и за по сле них ли ца код ко ри сни ка др жав них сред ста ва, осно ви и 
ме ри ла за утвр ђи ва ње ре да пр вен ства, по сту пак и ор га ни од лу чи ва ња и 
дру га пи та ња од зна ча ја за ре ша ва ње стам бе них по тре ба ли ца на ве де них 
у чла ну 1. Уред бе, с тим што је од ред бом чла на 6. став 3. Уред бе про пи са-
но да ко ри сник др жав них сред ста ва од ре ђу је на чин ре ша ва ња стам бе них 
по тре ба за ви сно од сред ста ва са ко ји ма рас по ла же.

Ка ко је, са гла сно од ред би чла на 1. тач ка 2) под тач ка (3) За ко на о сред-
стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је, јав но пред у зе ће ко ри сник сред ста ва 
у др жав ној сво ји ни, то је, по оце ни Устав ног су да, над ле жни ор ган овог 
јав ног пред у зе ћа био овла шћен да до не се акт ко јим ће, на осно ву пра ви-
ла са др жа них у од ред ба ма Уред бе уре ди ти на чин ре ша ва ња стам бе них 
по тре ба за по сле них у том пред у зе ћу, а та ко ђе овим ак том бли же уре ди-
ти пи та ња ко ја су Уред бом оста вље на ко ри сни ци ма сред ста ва у др жав ној 
сво ји ни да их уре де.

Од ред бом чла на 13. Уред бе као осно ви за утвр ђи ва ње ре да пр вен ства 
од ре ђе ни су: 1. зна чај рад ног ме ста, с об зи ром на сло же ност по сло ва и за-
да та ка, усло ве ра да и струч ну спре му; 2. стам бе на угро же ност; 3. рад ни 
стаж; 4. ре зул тат ра да и ква ли тет оба вље ног по сла; 5. здрав стве но ста ње; 
6. ин ва лид ност; 7. те ле сно оште ће ње и 8. број чла но ва по ро дич ног до ма-
ћин ства. Кон кре ти за ци ја на ве де них осно ва, од но сно од ре ђи ва ње сте пе на 
њи хо вог ути ца ја на ре до след у ре ша ва њу стам бе них по тре ба, из вр ше на је 
од ред ба ма чл. 14. до 21. Уред бе, и то утвр ђи ва њем бро ја бо до ва по сва ком 
од про пи са них осно ва.



608 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

Та ко се, са гла сно од ред би чла на 14. став 1. Уред бе, основ – зна чај рад-
ног ме ста вред ну је до 250 бо до ва, с тим што се ста вом 2. овог чла на од ре-
ђу је раз ли чит број бо до ва (250, 200, 180, 160 и 140) за раз ли чи те но си о це 
др жав них функ ци ја, иза бра на, име но ва на и по ста вље на ли ца, а за оста-
ле за по сле не у др жав ним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма, у за ви сно сти од 
струч не спре ме, од ре ђе но је 130 до 60 бо до ва (130 – ви со ка, 100 – ви ша, 
80 – сред ња, од но сно 60 бо до ва за оста ле за по сле не), с тим да ти оста ли 
за по сле ни мо гу, са гла сно ста ву 3. овог чла на, по осно ву ру ко во ђе ња до би-
ти до дат них 5, 10 или 20 бо до ва, у за ви сно сти од сте пе на струч не спре ме. 
Ста вом 4. овог чла на Уред бе про пи са но је да ће се на за по сле не код дру гог 
ко ри сни ка др жав них сред ста ва на ко је се ова уред ба од но си сход но при-
ме њи ва ти број бо до ва из ст. 1. и 2. тог чла на, у за ви сно сти од зна ча ја рад-
ног ме ста, а што сам ко ри сник утвр ђу је сво јим ак том.

На осно ву на ве де ног овла шће ња из Уред бе, Јав но пред у зе ће као ко-
ри сник др жав них сред ста ва је оспо ре ним Пра вил ни ком утвр ди ло бо до-
ве по осно ву ко јих се вред ну је зна чај рад них ме ста у том пред у зе ћу. Та ко 
је оспо ре ном од ред бом чла на 9. став 1. Пра вил ни ка пре ма осно ву „зна чај 
рад ног ме ста“ био утвр ђен сле де ћи број бо до ва: за ге не рал ног ди рек то-
ра 250, за за ме ни ка ге не рал ног ди рек то ра 230, за ди рек то ра де лат но сти 
220, док је оста лим за по сле ни ма би ло утвр ђе но 100, 90, 80 или 70 бо до ва, 
у за ви сно сти од струч не спре ме, с тим да се свим на ве де ним ли ци ма број 
бо до ва мо гао уве ћа ти за још 1, 2 или 3 бо да по осно ву ру ко во ђе ња, а у за-
ви сно сти од сте пе на струч не спре ме.

По ла зе ћи од од ре да ба чла на 14. Уред бе, Устав ни суд је оце нио да 
одредбe чла на 9. Пра вил ни ка ни су би ле у са гла сно сти са Уред бом. Ово из 
раз ло га што иако мак си ма лан број бо до ва ко ји је по овом осно ву при па-
дао за по сле ном, од ре ђен оспо ре ном од ред бом чла на 9. Пра вил ни ка, ни-
је пре ла зио мак си ма лан број бо до ва про пи сан Уред бом, Суд оце њу је да 
је оспо ре ном од ред бом Пра вил ни ка био на ру шен ме ђу соб ни од нос бро-
ја бо до ва по овом осно ву за по је ди не ка те го ри је за по сле них, ко ји је про-
пи сан Уред бом, те да се сто га не мо же при хва ти ти да оспо ре на од ред ба 
пред ста вља сход ну при ме ну Уред бе.

Чла ном 17. Уред бе про пи са но је да по осно ву ре зул та та ра да и ква-
ли те та оба вље ног по сла за утвр ђи ва ње ре да пр вен ства у ре ша ва њу стам-
бе них по тре ба за по сле них, за по сле ном мо же при па сти до 100 бо до ва, с 
тим да је ко ри сник др жав них сред ста ва овла шћен да сво јим ак том бли же 
од ре ђу је ме ри ла по овом осно ву, и то у окви ру два про пи са на па ра ме тра: 
ја сно мер љи ви ре зул та ти – до 70 бо до ва, и оце на успе шно сти и ква ли те та 
ра да ко ју да је ру ко во ди лац – до 30 бо до ва.

Ста вом 1. оспо ре ног чла на 10. Пра вил ни ка би ло је од ре ђе но да се, са 
јед не стра не, по овом осно ву мо же до би ти са мо 1, 5 или 10 бо до ва, а са дру-
ге стра не, на ве де ни основ ни је са др жао Уред бом про пи са не па ра ме тре, већ 
је би ло од ре ђе но да пред ви ђе ни број бо до ва за по сле ном при па да у за ви сно-
сти од уве ћа ња за ра де у прет ход ној го ди ни, и то за уве ћа ње од 10% – 1 бод, 
за уве ћа ње од 10 од 20% – 5 бо до ва и за уве ћа ње пре ко 20% – 10 бо до ва.
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По оце ни Устав ног су да, до но си лац Пра вил ни ка био је овла шћен да 
бли же од ре ди ме ри ла по осно ву ре зул та та ра да и ква ли те та оба вље ног 
по сла, али је, уз по што ва ње спе ци фич но сти, то био ду жан да ура ди при-
ме њу ју ћи оба па ра ме тра про пи са на у Уред би, због че га Суд сма тра да од-
ред ба овог чла на ни је би ла у са гла сно сти са Уред бом. С об зи ром на то да 
је од ред ба ста ва 2. овог чла на Пра вил ни ка са др жин ски и ло гич ки по ве за-
на са од ред бом ста ва 1. овог чла на, Устав ни суд је утвр дио да и ова од ред-
ба ни је би ла у са гла сно сти са Уред бом.

Ка да је у пи та њу вред но ва ње ду жи не рад ног ста жа, као јед ног од осно-
ва за утвр ђи ва ње пр вен ства при ре ша ва њу стам бе них по тре ба за по сле-
них, од ред ба ма чла на 16. ст. 1. и 2. Уред бе пред ви ђе но је да се овај основ 
вред ну је до 120 бо до ва, та ко да за сва ку на вр ше ну го ди ну рад ног ста жа 
за по сле ном ли цу при па да по 3 бо да, с тим да се као рад ни стаж при зна је и 
оства ре ни рад ни стаж у уве ћа ном тра ја њу.

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 11. Пра вил ни ка би ло је про пи са но да се 
овај основ вред ну је до 400 бо до ва, и то: за сва ку на вр ше ну го ди ну рад ног ста-
жа – пет бо до ва, а за сва ку на вр ше ну го ди ну рад ног ста жа оства ре ног у ЈП 
Аеро дром „Бе о град“ за по сле ном је при па да ло до дат них пет бо до ва, с тим да 
се под рад ним ста жом у сми слу овог пра вил ни ка под ра зу ме ва ло вре ме про-
ве де но у рад ном од но су (ефек тив ни стаж) ко ји се упи су је у рад ну књи жи цу.

Пре ма оце ни Устав ног су да, од ред бе чла на 11. Пра вил ни ка ни су би ле 
у са гла сно сти са Уред бом, јер од ред бом чла на 16. Уред бе ни је пред ви ђе на 
мо гућ ност за ко ри сни ка сред ста ва у др жав ној сво ји ни да у свом ак ту дру-
га чи је про пи ше ни број бо до ва по овом осно ву, ни ти да пред ви ди до дат ни 
број бо до ва за го ди не ста жа про ве де не код по сло дав ца код ко га се ре ша ва 
стам бе на по тре ба, као ни да пред ви ди да ће се као рад ни стаж ра чу на ти 
са мо ефек тив ни стаж, а не и стаж у уве ћа ном тра ја њу, а што је од ред ба ма 
чла на 11. Пра вил ни ка учи ње но.

На осно ву све га из ло же ног, а по ла зе ћи од оце не Устав ног су да да 
оспо ре не од ред бе чл. 9, 10. и 11. Пра вил ни ка у вре ме ва же ња ни су би ле 
са гла сне са на ве де ним од ред ба ма Уред бе, као ре пу блич ким про пи сом до-
не тим за из вр ша ва ње За ко на о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је, 
Устав ни суд је утвр дио да оспо ре не од ред бе Пра вил ни ка ни су би ле у са-
гла сно сти ни са за ко ном.

С об зи ром на то да Устав ни суд о устав но прав ним пи та њи ма у пред-
мет ној обла сти има већ за у зет став, да је у овом пред ме ту у то ку прет ход-
ног по ступ ка прав но ста ње пот пу но утвр ђе но и да при ку пље ни по да ци 
пру жа ју по у здан основ за од лу чи ва ње, Суд је, са гла сно чла ну 53. став 2. 
За ко на о Устав ном су ду, без прет ход ног до но ше ња ре ше ња о по кре та њу 
по ступ ка, до нео од лу ку као у тач ки 1. из ре ке.

У ве зи са зах те вом за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та, од но-
сно рад њи пред у зе тих на осно ву оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка, Устав-
ни суд је, са гла сно од ред би чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду, од ба-
цио зах тев, јер је до нео ко нач ну од лу ку.
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На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач ка 4) и чла на 46. тач ка 
3) За ко на о Устав ном су ду, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-403/2004 од 9. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 65/09)

Пред у зе ћа, уста но ве и др жав ни ор га ни, као но си о ци пра ва рас по-
ла га ња на до би је ним ста но ви ма со ли дар но сти, сво јим оп штим ак том, 
сход но За ко ну о ста но ва њу, утвр ђу ју на чин и усло ве рас по де ле тих ста-
но ва за по сле ни ма, с тим да при уре ђи ва њу ових пи та ња по шту ју Уста-
вом и за ко ном утвр ђе не прин ци пе, као и да пред ви ђе не усло ве и кри те-
ри ју ме објек ти ви зи ра ју ра ди њи хо ве јед на ке при ме не.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти и не за ко ни то сти од ре да ба чла на 11. Пра вил ни ка о рас по де ли 
ста но ва со ли дар но сти за по сле ни ма у ЈП „Слу жбе ни лист СРЈ“, број 1122 од 
2. ма ја 2007. го ди не.

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ак та или 
рад ње пред у зе те на осно ву од ре да ба Пра вил ни ка из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни-

то сти од ре да ба чла на 11. Пра вил ни ка о рас по де ли ста но ва со ли дар но сти 
за по сле ни ма у ЈП „Слу жбе ни лист СРЈ“. Под но си лац ини ци ја ти ве сма-
тра да је оспо ре ним од ред ба ма чла на 11. Пра вил ни ка из вр ше но бо до ва ње 
пре ма кри те ри ју му стам бе не угро же но сти на та кав на чин да се до во де у 
не рав но пра ван по ло жај за по сле ни ко ји су без ста на и ста ну ју као под ста-
на ри и за по сле ни ко ји жи ве код ро ди те ља, јер се не пре ци зи ра број бо до-
ва за до дат не усло ве – да ли за по сле ни ста ну је код ро ди те ља у ком фор ном 
или не ком фор ном ста ну и ко ли ка је ква дра ту ра по чла ну до ма ћин ства, 
чи ме се, по на во ди ма ини ци ја то ра, мо же до ве сти у пи та ње ва ља ност рас-
по де ле ста на из Фон да со ли дар но сти. Пре ма на во ди ма ини ци ја то ра, јед-
на ким бо до ва њем под ста на ра и за по сле ног ко ји ста ну је код ро ди те ља 
пра ви се дис кри ми на ци ја пре ма за по сле ни ма без ста на, а за по сле ни ко ји 
ста ну ју код ро ди те ља до во де у при ви ле го ван по ло жај, про тив но Уста ву, 
За ко ну о ста но ва њу и Од лу ци о на чи ну, усло ви ма и ро ко ви ма ко ри шће ња 
и вра ћа ња сред ста ва со ли дар но сти („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, бр. 
8/2000 и 22/01), ко ја је до не та на осно ву За ко на о ста но ва њу. Има ју ћу и 
ви ду на ве де но, ини ци ја тор је пред ло жио да Устав ни суд, до до но ше ња ко-
нач не од лу ке, об у ста ви по сту па ње по утвр ђе ној ранг-ли сти и до но ше ње 
од лу ке о до де ли ста на.

До но си лац оспо ре ног ак та ни је на зах тев Устав ног су да до ста вио од-
го вор на на во де из ини ци ја ти ве већ са мо оспо ре ни акт, па је са гла сно 
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чла ну 34. став 3. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07), Устав ни суд на ста вио по сту пак по под не тој ини ци ја ти ви.

У спро ве де ном по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је да је оспо-
ре ни Пра вил ник до нео ди рек тор ЈП „Слу жбе ни лист СРЈ“, 2. ма ја 2007. 
го ди не, на осно ву чла на 12. тач ка 17. Ста ту та овог јав ног пред у зе ћа, и да 
су Пра вил ни ком, у скла ду са За ко ном о ста но ва њу, уре ђе ни усло ви и на-
чин до де ле у за куп ста но ва до би је них из Фон да за фи нан си ра ње из град-
ње ста но ва со ли дар но сти за по сле ни ма у ЈП „Слу жбе ни лист СРЈ“, осно ви 
и ме ри ла за утвр ђи ва ње ре да пр вен ства, по сту пак и ор га ни, од лу чи ва ња 
и дру га пи та ња од зна ча ја за ре ша ва ње стам бе них по тре ба за по сле них 
(члан 1.). Оспо ре ним од ред ба ма чла на 11. Пра вил ни ка од ре ђе на је бо дов-
на ли ста за стам бе ну угро же ност, као је дан од осно ва за утвр ђи ва ње ре да 
пр вен ства у рас по де ли ста на, гор ња гра ни ца бо до ва ња овог осно ва до 180 
бо до ва, на чин бо до ва ња за по је ди не ка те го ри је за по сле них у раз ли чи тим 
прав ним си ту а ци ја ма и по сту пак до ка зи ва ња стам бе ног ста ту са, с тим да 
је број бо до ва по овом осно ву иден ти чан за под ста на ре и ли ца ко ја ста ну ју 
код сво јих ро ди те ља или ро ди те ља брач ног дру га, де де и ба бе, у за ви сно-
сти од ду жи не вре мен ског пе ри о да про ве де ног у ста ту су под ста на ра, од-
но сно од ду жи не ста но ва ња у за јед нич ком ста ну.

Устaвом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да су сви јед на ки пред Уста вом 
и за ко ном, да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту, без дис кри-
ми на ци је, и да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по-
сред на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не 
при пад но сти, дру штве ног по ре кла, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру-
гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или 
фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. ст. 1, 2. и 3.); да Ре пу бли ка Ср би ја уре-
ђу је и обез бе ђу је сво јин ске и обли га ци о не од но се и за шти ту свих об ли ка 
сво ји не, си стем у обла сти рад них од но са, за шти те на ра ду, за по шља ва ња, 
со ци јал ног оси гу ра ња и дру гих об ли ка со ци јал не си гур но сти, као и дру ге 
еко ном ске и со ци јал не од но се од оп штег ин те ре са (члан 97. тач. 7. и 8.).

За ко ном о ста но ва њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 
33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 
101/05) про пи са но је: да но си лац пра ва рас по ла га ња сво јим ак том бли же 
про пи су је на чин еви ден ти ра ња и од лу чи ва ња о ко ри шће њу сред ста ва од 
ста но ва про да тих пу тем от ку па, као и усло ве, на чин и по сту пак да ва ња 
зај мо ва из ових сред ста ва (члан 27. став 3.); да пред у зе ћа и уста но ве мо гу 
у скла ду са сво јим оп штим ак том, од но сно про пи сом о ре ша ва њу стам бе-
них по тре ба да да ју ста но ве у за куп на нео д ре ђе но вре ме за по сле ним ли-
ци ма (члан 47. став 2.). Од ред ба ма чла на 44. овог за ко на, ко је су пре ста ле 
да ва же 1. ју на 2001. го ди не на осно ву За ко на о из ме ни За ко на о ста но ва-
њу („Слу жбе ни гла сник РС“, број 26/01), би ла је, по ред оста лог, пред ви ђе-
на оба ве за пред у зе ћа, уста но ва и др жав них ор га на да из два ја ју сред ства 
по сто пи од 1,3% на из нос бру то ис пла ће них за ра да, од но сно пла та, за ре-
ша ва ње стам бе них по тре ба за по сле них у пред у зе ћи ма, уста но ва ма и др-
жав ним ор га ни ма ко ји за ову не ме ну не рас по ла жу до вољ ним сред стви ма 
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(ста но ви со ли дар но сти), као и оба ве за да скуп шти на оп шти не, од но сно 
гра да, про пи ше на чин, усло ве и ро ко ве ко ри шће ња и вра ћа ња обез бе ђе-
них сред ста ва за ста но ве со ли дар но сти.

На осно ву на ве де ног за кон ског овла шће ња Скуп шти на гра да Бе о-
гра да је, на сед ни ци одр жа ној 6. ју на 2000. го ди не, до не ла Од лу ку о на чи-
ну, усло ви ма и ро ко ви ма ко ри шће ња и вра ћа ња сред ста ва со ли дар но сти 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, бр. 8/2000 и 22/01), ко јом су про пи са ни 
на чин, усло ви и ро ко ви ко ри шће ња и вра ћа ња сред ста ва ко ја се по За ко ну 
о ста но ва њу из два ја ју за ре ша ва ње стам бе них по тре ба за по сле них у пред-
у зе ћи ма, уста но ва ма и др жав ним ор га ни ма ко ји за ову на ме ну не рас по ла-
жу до вољ ним сред стви ма, на те ри то ри ји гра да Бе о гра да. Од ред бом чла на 
16. став 1. ове од лу ке про пи са но је да пред у зе ћа, уста но ве и др жав ни ор-
га ни до но се оп шти акт ко јим, сход но За ко ну о ста но ва њу, утвр ђу ју на чин 
и усло ве рас по де ле до би је них ста но ва со ли дар но сти за по сле ни ма.

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба, по ко ји ма се пра во на ре ша ва ње 
стам бе не по тре бе за по сле ног не оства ру је не по сред но на осно ву Уста ва 
већ на осно ву за ко на и оп штег ак та да ва о ца ста на, од но сно стам бе ног зај-
ма, Устав ни суд је утвр дио да из на ве де них за кон ских од ре да ба про из ла зи 
да за ко ном ни су уре ђе ни усло ви, кри те ри ју ми и по сту пак за до де лу ста-
но ва у за куп и да ва ње стам бе них зај мо ва на на чин ко ји би огра ни ча вао 
до но си о ца оп штег ак та у по гле ду из бо ра и вред но ва ња кри те ри ју ма, од-
но сно ме ри ла за утвр ђи ва ње ре да пр вен ства. Сто га је, по оце ни Устав ног 
су да, да ва лац ста на, од но сно стам бе ног зај ма, овла шћен да сво јим оп штим 
ак том на ве де на пи та ња са мо стал но уре ђу је, уз оба ве зу да при уре ђи ва њу 
ових од но са по шту је Уста вом и за ко ном утвр ђе не прин ци пе и да пред ви-
ђе не усло ве и кри те ри ју ме објек ти ви зи ра ра ди њи хо ве јед на ке при ме не.

На осно ву на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да је ди рек тор јав ног пред-
у зе ћа, као до но си лац оспо ре ног ак та, имао пра во да, у окви ру овла шће ња 
из За ко на о ста но ва њу, утвр ди, од но сно про пи ше кри те ри ју ме за утвр ђи-
ва ње ре да пр вен ства у ре ша ва њу стам бе них по тре ба за по сле них и на чин 
њи хо вог вред но ва ња. За то је и оспо ре ним од ред ба ма чла на 11. Пра вил ни-
ка мо гао да од ре ди од го ва ра ју ћи број бо до ва за стам бе ну угро же ност пре-
ма усло ви ма ста но ва ња за по сле ног, а што му да је пра во и да утвр ди са др-
жи ну овог кри те ри ју ма на на чин да се ли ци ма без ста на сма тра ју и ли ца 
ко ја ста ну ју код сво јих ро ди те ља, ро ди те ља брач ног дру га, де де или ба бе. 
Са гла сно та квом са др жин ском опре де ље њу на ве де ног кри те ри ју ма, до но-
си лац оспо ре ног ак та је, у скла ду са сво јим овла шће њи ма, мо гао из вр ши-
ти и вред но ва ње ду жи не вре ме на ста но ва ња ових ли ца у за јед нич ком ста-
ну, на на чин као што је бо дов но вред но вао и ду жи ну вре мен ског пе ри о да 
про ве де ног у под ста нар ском од но су за ли ца без ста на у ста ту су под ста на-
ра. Оту да су и оспо ре не од ред бе Пра вил ни ка до не те у до ме ну ауто ном ног 
овла шће ња до но си о ца овог ак та да уре ђу је кри те ри ју ме и ме ри ла за до де лу 
ста но ва со ли дар но сти на ко ји ма је но си лац пра ва рас по ла га ња.

Пре ма оце ни Устав ног су да, оспо ре не од ред бе чла на 11. Пра вил ни ка ни-
су не са гла сне с од ред ба ма чла на 21. Уста ва, јер се њи ма не по вре ђу је на че ло 
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прав не јед на ко сти гра ђа на, с об зи ром на то да се пра во на утвр ђи ва ње сте-
пе на стам бе не угро же но сти под истим усло ви ма и на јед нак на чин од но си 
на све за по сле не ко ји се на ла зе у ис тој прав ној си ту а ци ји. На и ме, на ве де-
но устав но на че ло не под ра зу ме ва ап со лут ну јед на кост гра ђа на већ га ран-
ту је њи хо ву јед на кост у по гле ду на чи на и усло ва оства ри ва ња не ког пра ва 
у иден тич ним прав ним си ту а ци ја ма уре ђе ним од ре ђе ним оп штим ак том. У 
кон крет ном слу ча ју то на че ло ни је по вре ђе но, јер се при ме на кри те ри ју ма 
за до де лу ста но ва со ли дар но сти и, с тим у ве зи, утвр ђе ни број бо до ва по је-
ди нач но, при ме њу ју на сва за по сле на ли ца у јав ном пред у зе ћу ко ја се на ђу у 
иден тич ној прав ној и чи ње нич ној си ту а ци ји.

О оправ да но сти, це лис ход но сти и пра вич но сти оспо ре них од ре да ба 
Пра вил ни ка, Устав ни суд, са гла сно од ред ба ма чла на 167. Уста ва, ни је над-
ле жан да од лу чу је.

Ка ко је Суд до нео ко нач ну од лу ку, пред лог ини ци ја то ра за об у ста-
ву по ступ ка по утвр ђе ној ранг ли сти и до но ше ња од лу ке о до де ли ста на 
на осно ву оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка, ко ји пред ста вља зах тев за 
об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ак та или рад ње пред у зе те на осно ву од-
ре да ба оспо ре ног ак та, Суд је од ба цио, са гла сно чла ну 56. став 3. За ко на о 
Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07).

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач. 3) и 5) За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУо-35/2008 од 11. ју на 2009. го ди не

До но си лац ак та има дис кре ци о но пра во да до де лу ста но ва со ли дар-
но сти уре ди јед ним оп штим ак том и на осно ву је дин стве них ме ри ла и 
кри те ри ју ма или да је спро во ди на осно ву по себ не ли сте ре да пр вен ства.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не за ко ни то сти од ре да ба чл. 74. и 75. Пра вил ни ка о ре ша ва њу стам бе них 
по тре ба за по сле них Са о бра ћај но-тех нич ке шко ле из Зе му на, број 1218–
01/06 од 27. фе бру а ра 2006. го ди не.

2. Не при хва та се ини ци ја ти ва за оце ну са гла сно сти Пра вил ни ка из тач-
ке 1. са Од лу ком о на чи ну усло ви ма и ро ко ви ма ко ри шће ња и вра ћа ња сред-
ста ва со ли дар но сти („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, бр. 8/2000 и 22/01).

3. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та и рад-
њи пред у зе тих на осно ву Пра вил ни ка из тач ке 1. из ре ке.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну за ко ни то сти од ре да-

ба чл. 74. и 75. Пра вил ни ка о ре ша ва њу стам бе них по тре ба за по сле них 
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Са о бра ћај но-тех нич ке шко ле из Зе му на, број 1218–01/06 од 27. фе бру а ра 
2006. го ди не. У ини ци ја ти ви се на во ди да су од ред бе чл. 74. и 75. Пра вил-
ни ка, ко ји ма је пред ви ђе но да се ста но ви со ли дар но сти до де ље ни шко-
ли да ју за по сле ни ма у за куп на нео д ре ђе но вре ме по по себ ној ли сти ре да 
пр вен ства, а на осно ву кри те ри ју ма и ме ри ла и по по ступ ку утвр ђе ним 
овим пра вил ни ком, у ди рект ној су прот но сти са од ред бом чла на 44. став 
5. За ко на о ста но ва њу и чла на 10. Од лу ке о на чи ну, усло ви ма и ро ко ви ма 
ко ри шће ња и вра ћа ња сред ста ва со ли дар но сти гра да Бе о гра да („Слу жбе-
ни лист гра да Бе о гра да“, бр. 8/2000 и 22/01). Ово из раз ло га што из од-
ре да ба За ко на о ста но ва њу и на ве де не Од лу ке гра да Бе о гра да про из ла зи 
да се ста но ви со ли дар но сти рас по ре ђу ју за по сле ни ма по по себ ним ме ри-
ли ма и кри те ри ју ми ма, о че му се до но си по се бан оп шти акт о рас по де ли 
ових ста но ва, а не на осно ву пра вил ни ка о рас по де ли ста но ва из оп штег 
стам бе ног фон да. Под но си лац ини ци ја ти ве је, та ко ђе, пред ло жио Су ду 
до но ше ње при вре ме не ме ре ко јом ће се об у ста ви ти по сту пак рас по де ле 
ста но ва со ли дар но сти на осно ву оспо ре ног Пра вил ни ка.

У од го во ру ди рек то ра шко ле на на во де из ини ци ја ти ве ис так ну то је, 
по ред оста лог, да је шко ла при ли ком из ра де оспо ре ног Пра вил ни ка има ла у 
ви ду чи ње ни цу да су сту па њем на сна гу Уред бе о ре ша ва њу стам бе них по-
тре ба иза бра них, по ста вље них и за по сле них ли ца код ко ри сни ка сред ста ва 
у др жав ној сво ји ни, пре ста ли да ва же сви про пи си и оп шти ак ти по ко ји ма 
су ре ша ва не стам бе не по тре бе ко ри сни ка сред ста ва у др жав ној сво ји ни у 
сми слу чла на 49. За ко на о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је.

Има ју ћи у ви ду да је по сту пак за оце њи ва ње за ко ни то сти оспо ре них 
од ре да ба Пра вил ни ка за по чет пре сту па ња на сна гу За ко на о Устав ном су-
ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), Устав ни суд је, са гла сно од ред би 
чла на 112. овог за ко на, по сту пак окон чао по од ред ба ма овог за ко на.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је Пра вил ник о 
ре ша ва њу стам бе них по тре ба за по сле них у Са о бра ћај но-тех нич кој шко-
ли до нео Школ ски од бор на сед ни ци одр жа ној 27. фе бру а ра 2006. го ди не, 
а на осно ву чла на 56. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 62/03), чла на 1. Уред бе о ре ша ва њу стам бе-
них по тре ба иза бра них, по ста вље них и за по сле них ли ца код ко ри сни ка 
сред ста ва у др жав ној сво ји ни („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 41/02 и 76/02) 
и чла на 70. Ста ту та шко ле.

Оспо ре ним од ред ба ма чл. 74. и 75. Пра вил ни ка пред ви ђе но је да се 
ста но ви до би је ни из сред ста ва со ли дар но сти, до де ље ни шко ли, да ју у за-
куп на нео д ре ђе но вре ме за по сле ни ма у шко ли, по осно ви ма и ме ри ли ма, 
на на чин и по по ступ ку ко ји су утвр ђе ни овим пра вил ни ком, а на осно ву 
по себ не ли сте ре да пр вен ства.

За ко ном о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97 и 101/05) про пи са но је: да су сред ства у сво ји-
ни Ре пу бли ке Ср би је, по ред оста лог, и сред ства ко ја су, у скла ду са за ко-
ном, сте че на, од но сно ко ја стек ну јав не слу жбе (јав на пред у зе ћа, уста но ве) 
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и дру ге ор га ни за ци је чи ји је осни вач Ре пу бли ка, од но сно те ри то ри јал не је-
ди ни це (члан 1. тач ка 2) под тач ка (3)); да се стам бе не згра де и ста но ви у 
др жав ној сво ји ни да ју на ко ри шће ње за по сле ни ма, иза бра ним и по ста вље-
ним ли ци ма у ор га ни за ци ја ма, јав ним слу жба ма и дру гим ор га ни за ци ја ма 
из чла на 1. тач ка 2) овог за ко на, као и да Вла да про пи су је на чин и кри те ри-
ју ме да ва ња стам бе них згра да и ста но ва у за куп (члан 9. ст. 1. и 2.).

За ко ном о ста но ва њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 
33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05) 
про пи са но је да но си лац пра ва рас по ла га ња сво јим ак том бли же про пи-
су је на чин еви ден ти ра ња и од лу чи ва ња о ко ри шће њу сред ста ва од ста но-
ва про да тих пу тем от ку па, као и усло ве, на чин и по сту пак да ва ња зај мо ва 
из ових сред ста ва (члан 27. став 3.), док је чла ном 47. став 2. За ко на про-
пи са но да пред у зе ћа и уста но ве мо гу у скла ду са сво јим оп штим ак том, 
од но сно про пи сом о ре ша ва њу стам бе них по тре ба да да ју ста но ве у за куп 
на нео д ре ђе но вре ме за по сле ним рад ни ци ма.

Уред бом о ре ша ва њу стам бе них по тре ба иза бра них, по ста вље них и 
за по сле них ли ца код ко ри сни ка сред ста ва у др жав ној сво ји ни („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04, 10/07 и 107/07) уре ђе ни су 
усло ви и на чин ре ша ва ња стам бе них по тре ба иза бра них, по ста вље них 
и за по сле них ли ца код ко ри сни ка др жав них сред ста ва, а у ко је спа да ју и 
уста но ве, осно ви и ме ри ла за утвр ђи ва ње ре да пр вен ства, утвр ђи ва ње ре-
да пр вен ства, по сту пак и ор га ни од лу чи ва ња и дру га пи та ња од зна ча ја за 
ре ша ва ње стам бе них по тре ба на ве де них ли ца (члан 1.).

Од лу ком о на чи ну усло ви ма и ро ко ви ма ко ри шће ња и вра ћа ња сред-
ста ва со ли дар но сти („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, бр. 8/2000 и 22/01) 
ко ју је до не ла Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 6. ју на 
2000. го ди не, на осно ву чла на 44. став 5. За ко на о ста но ва њу и чла на 27. 
Ста ту та гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, бр. 18/95 – пре-
чи шћен текст, 20/95 и 21/99), про пи су ју се на чин, усло ви и ро ко ви ко ри-
шће ња и вра ћа ња сред ста ва со ли дар но сти ко ји се по За ко ну о ста но ва-
њу из два ја ју по сто пи од 1,3% на из нос бру то ис пла ће них за ра да, од но сно 
пла та за ре ша ва ње стам бе них по тре ба за по сле них у пред у зе ћи ма, уста-
но ва ма и др жав ним ор га ни ма, ко ји за ову на ме ну не рас по ла жу до вољ-
ним сред стви ма на те ри то ри ји гра да Бе о гра да (члан 1.). Пре ма од ред ба ма 
ове од лу ке, сред ства со ли дар но сти ко ри сте се, по ред оста лог, за из град њу 
ста но ва за по тре бе за по сле них у основ ним и сред њим шко ла ма у из но су 
од 4,3% укуп них сред ста ва (члан 5. тач ка 3.); из гра ђе ни ста но ви со ли дар-
но сти сред стви ма из тач ке 3. чла на 5. ове од лу ке до де љу ју се основ ним и 
сред њим шко ла ма (у да љем тек сту: шко ле), на осно ву кон кур са ко ји, сход-
но од ред ба ма чла на 11. ове од лу ке, рас пи су је за под руч је град ских оп шти-
на Во ждо вац, Вра чар, Зве зда ра, Зе мун, Но ви Бе о град, Па ли лу ла, Ра ко ви-
ца, Сав ски ве нац, Ста ри град и Чу ка ри ца, па ри тет на ко ми си ја са ста вље на 
од пред став ни ка Се кре та ри ја та за обра зо ва ње Скуп шти не гра да Бе о гра-
да и Град ског од бо ра син ди ка та основ них и сред њих шко ла Ве ће ССС 
Бе о гра да, а за под руч је град ских оп шти на Ба ра је во, Гроц ка, Ла за ре вац, 
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Мла де но вац, Обре но вац и Со пот па ри тет не ко ми си је ко је обра зу ју те 
град ске оп шти не (члан 9. став 1.); ко ми си ја из ста ва 1. овог чла на, на осно-
ву под не тих при ја ва шко ла на кон курс, при ме ном кри те ри ју ма из чла на 
12. ове од лу ке утвр ђу је ранг ли сту и до но си од лу ку о рас по де ли ста но ва 
на по је ди не шко ле, ко ју до ста вља шко ли ко ја је до би ла стам бе ну је ди ни цу 
и Фон ду за јед но са пра те ћом до ку мен та ци јом уче сни ка кон кур са (члан 9. 
став 2.); пред у зе ћа, уста но ве и др жав ни ор га ни до но се оп шти акт ко јим, 
сход но За ко ну о ста но ва њу, утвр ђу ју на чин и усло ве рас по де ле до би је них 
ста но ва со ли дар но сти за по сле ни ма (члан 16. став 1.) ко ји се от ку пљу је 
пре ма За ко ну о ста но ва њу (члан 16. став 2.); рас по де ла ста но ва со ли дар-
но сти пред у зе ћи ма, уста но ва ма и др жав ним ор га ни ма ко ја је за по че та по 
од ред ба ма до са да ва же ће од лу ке, за вр ши ће се у скла ду са од ред ба ма те 
од лу ке (члан 17.).

Устав ни суд је утвр дио да се оспо ре ним Пра вил ни ком уре ђу ју пи та ња 
ре ша ва ња стам бе них по тре ба за по сле них у шко ли ко ри шће њем сред ста ва 
из раз ли чи тих из во ра, па и сред ста ва и ста но ва из Фон да со ли дар но сти. 
Оспо ре не од ред бе чл. 74. и 75. Пра вил ни ка од но се се на ре ша ва ње стам-
бе них по тре ба рас по де лом ста но ва со ли дар но сти.

Из са др жи не на ве де них за кон ских од ре да ба про из ла зи да се пра ва на 
ре ша ва ње стам бе них по тре ба иза бра них, по ста вље них и за по сле них ли-
ца у јав ним слу жба ма ко ри шће њем сред ста ва из Фон да со ли дар но сти не 
оства ру ју не по сред но на осно ву Уста ва и За ко на. При то ме, Суд је кон ста-
то вао да је од ред ба ма чла на 44. За ко на о ста но ва њу („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 
49/95, 16/97 и 46/98), ко је су бри са не За ко ном о из ме на ма За ко на о ста но-
ва њу („Слу жбе ни гла сник РС“, број 26/01), пред ви ђе на мо гућ ност ре ша-
ва ња стам бе них по тре ба, по ред оста лог и за по сле них ли ца у уста но ва ма 
из сред ста ва со ли дар но сти, као и да је од ред бом чла на 4. За ко на о по ре зу 
на фонд за ра да („Слу жбе ни гла сник РС“, број 27/01), ко ји је пре стао да 
ва жи сту па њем на сна гу За ко на о пре стан ку ва же ња За ко на о по ре зу на 
фонд за ра да („Слу жбе ни гла сник РС“, број 33/04), би ло про пи са но да се 
део сред ста ва оства ре них од по ре за на фонд за ра да усме ра ва за со ли дар-
ну стам бе ну из град њу. Та ко ђе, ни Уред ба о ре ша ва њу стам бе них по тре-
ба иза бра них, по ста вље них и за по сле них ли ца код ко ри сни ка сред ста ва у 
др жав ној сво ји ни не уре ђу је пи та ње ре ша ва ња стам бе них по тре ба на ве-
де них ли ца из сред ста ва со ли дар но сти. По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни 
суд је утвр дио да рас по де ла ста но ва до би је них из сред ста ва со ли дар но сти 
иза бра них, по ста вље них и за по сле них ли ца код ко ри сни ка сред ста ва у др-
жав ној сво ји ни не пред ста вља ма те ри ју ко ју уре ђу ју ва же ћи за ко ни. Ме-
ђу тим, прав ни основ за уре ђи ва ње од но сног пи та ња оспо ре ним Пра вил-
ни ком пред ста вља од ред ба чла на 16. став 2. Од лу ке о на чи ну, усло ви ма и 
ро ко ви ма ко ри шће ња и вра ћа ња сред ста ва за со ли дар ну стам бе ну из град-
њу Скуп шти не гра да Бе о гра да, ко јом је про пи са но да пред у зе ћа, уста но-
ве и др жав ни ор га ни до но се оп шти акт ко јим утвр ђу ју на чин и усло ве 
рас по де ле до би је них ста но ва со ли дар но сти за по сле ни ма. Има ју ћи у ви ду 
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из ло же но, као и да се Уред бом о ре ша ва њу стам бе них по тре ба иза бра них, 
по ста вље них и за по сле них ли ца код ко ри сни ка сред ста ва у др жав ној сво-
ји ни не уре ђу ју пи та ња ве за на за ре ша ва ње стам бе них по тре ба ли ца ко ја 
ра де у уста но ва ма ко ри шће њем сред ста ва и ста но ва до би је них из фон да 
со ли дар но сти, до но си лац оспо ре ног Пра вил ни ка је био овла шћен да уре-
ди осно ве, ме ри ла, на чин и по сту пак да ва ња у за куп на нео д ре ђе но вре ме 
ста но ва до би је них из сред ста ва со ли дар но сти до де ље них до но си о цу као 
уста но ви. Ка ко уре ђи ва ње на ве де них пи та ња спа да у до мен ауто ном не ре-
гу ла ти ве, до но си лац оспо ре ног Пра вил ни ка је имао овла шће ње да рас по-
де лу ста но ва из сред ста ва со ли дар но сти уре ди на исти на чин као и ре ша-
ва ње стам бе них по тре ба за по сле них из дру гих из во ра сред ста ва, од но сно 
у скла ду са Уред бом о ре ша ва њу стам бе них по тре ба иза бра них, по ста вље-
них и за по сле них ли ца код ко ри сни ка сред ста ва у др жав ној сво ји ни.

Та ко ђе, Устав ни суд на ла зи да ре ле вант не за кон ске од ред бе и од ред-
бе Од лу ке Скуп шти не гра да Бе о гра да не оба ве зу ју до но си о ца ак та на до-
но ше ње по себ ног оп штег ак та о рас по де ли ста но ва со ли дар но сти, ка ко то 
по гре шно сма тра под но си лац ини ци ја ти ве, већ је дис кре ци о но пра во до-
но си о ца ак та да до де лу ста но ва со ли дар но сти уре ди јед ним оп штим ак том 
и на осно ву је дин стве них ме ри ла и кри те ри ју ма, као и да је спро во ди на 
осно ву по себ не ли сте ре да пр вен ства као у кон крет ном слу ча ју. С об зи ром 
на то да су од ред бе чла на 44. За ко на о ста но ва њу бри са не За ко ном о из ме-
на ма За ко на о ста но ва њу из 2001. го ди не, оспо ре не од ред бе Пра вил ни ка 
не мо гу би ти у су прот но сти са од ред бом ста ва 5. чла на 44. За ко на о ста но-
ва њу, ка ко се у ини ци ја ти ви нео сно ва но на во ди. Из свих из не тих раз ло га, 
Устав ни суд, са гла сно од ред би чла на 53. став 3. За ко на о Устав ном су ду, ни-
је на шао осно ва за при хва та ње ини ци ја ти ве за оце ну са гла сно сти од ре да ба 
чл. 74. и 75. Пра вил ни ка са За ко ном о ста но ва њу и на ве де ном Уред бом.

Устав ни суд је од ба цио зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака-
та и рад њи пред у зе тих на осно ву оспо ре ног Пра вил ни ка са гла сно од ред би 
чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду, јер је до нео ко нач ну од лу ку.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач. 3) и 5) За ко на о Устав-
ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), чла на 82. став 1. тач ка 1. 
и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
24/08 и 27/08), Устав ни суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-156/2006 од 9. ју ла 2009. го ди не

Об у ста ва по ступка

Устав ни суд ни је над ле жан да вр ши оце ну устав но сти у од но су на 
од ред бе Уста ва Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је.

У то ку по ступ ка пред Устав ним су дом пре ста ли су да ва же за кон 
ко ји је пред ста вљао прав ни основ за до но ше ње оспо ре них од лу ка, 
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као и оспо ре не од лу ке, те је по сту пак за оце ну за ко ни то сти по ступ-
ка до но ше ња оспо ре них од лу ка об у ста вљен због пре стан ка про це сних 
прет по став ки.

Ини ци ја ти ва под не та Устав ном су ду по сле ис те ка ро ка од шест ме се ци 
од да на пре стан ка ва же ња оспо ре них од ре да ба Од лу ке је не бла го вре ме на.

Ка ко су у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом пре ста ли да ва же Од лу-
ка о та риф ном си сте му за про да ју елек трич не енер ги је, за кон ко ји је пред-
ста вљао прав ни основ за ње но до но ше ње, као и за кон у од но су на ко ји 
оспо ра ва на на ве де на Од лу ка, ини ци ја ти ве за оце ну за ко ни то сти су од ба-
че не због не по сто ја ња про це сних прет по став ки за во ђе ње по ступ ка.

Зах тев да Суд до до но ше ња ко нач не од лу ке до не се при вре ме ну ме ру 
об у ста ве при ме не оп штег ак та из ла зи из окви ра овла шће ња Су да про-
пи са них од ред бом чла на 56. став 1. За ко на о Устав ном су ду.

Оспо ре на Од лу ка о це ни елек трич не енер ги је, по сво јој фор ми и са-
др жи ни, ни је оп шти акт, већ акт по сло ва ња пред у зе ћа, те је Суд од ба-
цио пред лог због не на дле жно сти.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Об у ста вља се по сту пак за оце ну за ко ни то сти по ступ ка до но ше ња 
Од лу ке о та риф ном си сте му за про да ју елек трич не енер ги је („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 24/01, 58/01 и 61/01) и Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма 
Од лу ке о оп штим усло ви ма за ис по ру ку елек трич не енер ги је („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 24/01).

2. Од ба цу ју се пред ло зи и ини ци ја ти ве за оце ну са гла сно сти Од лу ке 
о та риф ном си сте му за про да ју елек трич не енер ги је („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 24/01, 58/01 и 61/01) и Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о 
оп штим усло ви ма за ис по ру ку елек трич не енер ги је („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 24/01) са Уста вом Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је.

3. Од ба цу је се ини ци ја ти ва са оце ну устав но сти од ре да ба чл. 18. до 
22. Од лу ке о та риф ном си сте му за про да ју елек трич не енер ги је („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 24/01).

4. Од ба цу ју се ини ци ја ти ве за оце ну за ко ни то сти Од лу ке о та риф-
ном си сте му за про да ју елек трич не енер ги је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
24/01, 58/01 и 61/01).

5. Од ба цу је се ини ци ја ти ва са оце ну за ко ни то сти Од лу ке о це ни елек-
трич не енер ги је Јав ног пред у зе ћа „Елек тро при вре да Ср би је“, број 3752/5 
од 12. апри ла 2001. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е
Суд Ср би је и Цр не Го ре, на осно ву од ред бе чла на 12. став 2. За ко на за 

спро во ђе ње Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра („Слу-
жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре“, број 1/03), усту пио је Устав ном су ду ви ше 
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пред ло га и ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то сти Од лу ке о та-
риф ном си сте му за про да ју елек трич не енер ги је („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 24/01, 58/01 и 61/01), Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о оп штим 
усло ви ма за ис по ру ку елек трич не енер ги је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
24/01) и Од лу ке о це ни елек трич не енер ги је Јав ног пред у зе ћа „Елек тро-
при вре де Ср би је“ број 3752/5 од 12. апри ла 2001. го ди не. Та ко ђе, Устав ном 
су ду је под не та и ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од ре да ба чл. 18. до 22. 
на ве де не Од лу ке о та риф ном си сте му за про да ју елек трич не енер ги је.

Од бор за за шти ту пра ва пен зи о не ра из Бе о гра да је, без на во ђе ња ну-
ме ра ци је чла но ва Од лу ке о та риф ном си сте му за про да ју елек трич не енер-
ги је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 24/01), оспо рио ње не од ред бе о „ан га-
жо ва ној сна зи“ у од но су на Устав Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, бу ду ћи 
да се ан га жо ва на сна га пла ћа и ка да не ма утро шка елек трич не енер ги је, 
од но сно ка да не ма пре ко ра че ња пред ви ђе ног оби ма по тро шње елек трич-
не енер ги је. По крет по тро ша ча Бе о гра да из Бе о гра да је оспо рио од ред бе 
чл. 13, 16, 18, 19, 21, 22, 26. и 35. на ве де не Од лу ке о та риф ном си сте му за 
про да ју елек трич не енер ги је у од но су на исти Устав, с об зи ром на то: да се 
об ра чун ска сна га утвр ђе на за вр шно оп те ре ће ње у то ку прет ход не об ра-
чун ске го ди не, или нај ве ће ме сеч не по тро шње пре у зе те ак тив не енер ги-
је у то ку прет ход не об ра чун ске го ди не не мо же ко ри сти ти за утвр ђи ва ње 
тро шко ва про из вод ње, пре но са и ди стри бу ци је елек трич не енер ги је и ко-
ли чи не пре у зе те елек трич не енер ги је у об ра чун ском ме се цу, с об зи ром на 
то да на њих не ма ни ка квог ути ца ја; да су по тро ша чи елек трич не енер ги-
је дис кри ми ни са ни, бу ду ћи да се из у зе так у ме сеч ном вр шном оп те ре ће-
њу и нај ве ћој ме сеч ној по тро шњи пре у зе те ак тив не енер ги је, ко ри сти као 
основ за од ре ђи ва ње уче шћа об ра чун ске сна ге, ко ја бит но ути че на це ну 
ис по ру че не енер ги је у на ред ном пе ри о ду, од но сно у на ред ној го ди ни; да 
об ра чун ска сна га ни је де фи ни сан и мер љив па ра ме тар у по тро шњи и тро-
шко ви ма елек трич не енер ги је, већ се ра ди о про из вољ ној ве ли чи ни, чи је 
је уче шће у це ни елек трич не енер ги је не сра змер но ве ли ко и че сто пре ма-
шу је су му за утро ше ну елек трич ну енер ги ју; да су ре ла тив ни од но си та-
риф них ста во ва еко ном ски не ре ал но од ре ђе ни та ко да се енер ги ја пла-
ћа по ве ћој це ни у од но су на ствар не тро шко ве пре но са и ди стри бу ци је 
елек трич не енер ги је; да се ка жња ва ју по тро ша чи елек трич не енер ги је код 
ко јих се ре ги стро ва ње до ба при ме не ви ших и ни жих днев них та риф них 
ста во ва не вр ши пре ко уре ђа ја за да љин ско упра вља ње, има ју ћи у ви ду да 
су им дво стру ко уве ћа ни ни жи днев ни та риф ни ста во ви у од но су на дру-
ге по тро ша че; да се ве ћи део це не утро ше не елек трич не енер ги је фор ми ра 
у за ви сно сти од утро шка елек трич не енер ги је у прет ход ном пе ри о ду. При 
то ме, од ред бу чла на 26. Од лу ке је на ве де ни По крет оспо рио и у од но су на 
За кон о тр го ви ни, јер је пра во по тро ша ча да ку пи ро бу по истим усло ви-
ма и по ис тој це ни. Та ко ђе, пред ла гач је ми шље ња да са гла сно За ко ну о 
јав ним пред у зе ћи ма, Управ ни од бор ЈП „Елек тро при вре да Ср би је“, ни је 
био овла шћен да до не се Од лу ку о та риф ном си сте му за про да ју елек трич-
не енер ги је, Од лу ку о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о оп штим усло ви ма 
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за ис по ру ку елек трич не енер ги је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 24/01), као 
ни Од лу ку о це ни елек трич не енер ги је, већ ис кљу чи во Вла да.

Оспо ра ва ју ћи са гла сност од ре да ба Од лу ке о та риф ном си сте му за 
про да ју елек трич не енер ги је и Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о 
оп штим усло ви ма за ис по ру ку елек трич не енер ги је са од ред ба ма Уста-
ва Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, ини ци ја то ри су на ве ли: да се тим од-
лу ка ма вр ши дис кри ми на ци ја по тро ша ча, јер се раз вр ста ва ју у гру пе у 
за ви сно сти од по тро шње елек трич не енер ги је, као и из раз ло га што се 
пре ма ко ли чи ни утро ше не елек трич не енер ги је утвр ђу ју раз ли чи те це-
не за ки ло ват по тро шње: да се њи ма ства ра раз ли ка ме ђу по тро ша чи ма 
и због утвр ђи ва ња об ра чун ске сна ге у за ви сно сти од оства ре не по тро-
шње у прет ход ном зим ском пе ри о ду; да на ве де ним уре ђи ва њем од но са 
ЈП „Елек тро при вре да Ср би је“ ис по ља ва мо но пол ско по на ша ње на до ма-
ћем тр жи шту елек трич не енер ги је и дис кри ми ни ше гра ђа не као по тро-
ша че елек трич не енер ги је. По ред то га, ини ци ја то ри зах те ва ју и до но ше ње 
„при вре ме не ме ре об у ста ве при ме не на ве де них од лу ка“.

У јед ној од ини ци ја ти ва се твр ди да је не у став на и не за ко ни та од ред-
ба Од лу ке о та риф ном си сте му за про да ју елек трич не енер ги је („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 24/01, 58/01 и 61/01), ко јом је пред ви ђе на „ме сеч на 
фик сна на док на да од 92 ди на ра“, јер не ма еко ном ског раз ло га да се тро-
шко ви очи та ва ња елек трич ног бро ји ла ста ве на те рет по тро ша ча. Та ко ђе, 
је дан од ини ци ја то ра сма тра да, у вре ме ва же ња, од ред бе чла на 13, чла на 
16. став 1. и чл. 18, 22. и 24. Од лу ке о та риф ном си сте му за про да ју елек-
трич не енер ги је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/01, 58/01 и 61/01) ни су 
би ле са гла сне од ред ба ма чл. 3, 8. и 12. до 25. За ко на о мер ним је ди ни ца ма 
и ме ри ли ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 80/94, 28/96 и 12/98), бу ду ћи да 
не ма осно ва да се тро шко ви упо тре бе елек трич не енер ги је до дат но на пла-
ћу ју пу тем од ре ђи ва ња об ра чун ске сна ге. Исти ини ци ја тор је на кнад но 
од у стао од сво је ини ци ја ти ве.

Без на во ђе ња од ре да ба и раз ло га оспо ра ва ња, ини ци ја ти вом ко ја је 
под не та Устав ном су ду 31. ја ну а ра 2007. го ди не оспо ра ва се устав ност 
на ве де не Од лу ке о та риф ном си сте му за про да ју елек трич не енер ги је из 
2001. го ди не. Ме ђу тим, уви дом у до ку мен та ци ју ко ја је до ста вље на уз 
ини ци ја ти ву, мо же се утвр ди ти да ини ци ја тор оспо ра ва од ред бе чл. 18. 
до 22. на ве де не Од лу ке, ко ји ма је би ло уре ђе но об ра чу на ва ње об ра чун ске 
сна ге за ка те го ри ју „ши ро ка по тро шња“, у од но су на Устав Ре пу бли ке Ср-
би је од 2006. го ди не.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ну Од лу-
ку о та риф ном си сте му за про да ју елек трич не енер ги је („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 24/01, 58/01 и 61/01), на сед ни ци одр жа ној 12. апри ла 2001. 
го ди не, до нео Управ ни од бор Јав ног пред у зе ћа за про из вод њу, пре нос 
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и ди стри бу ци ју елек трич не енер ги је и про из вод њу угља „Елек тро при вре-
да Ср би је“, с по зи вом на од ред бе чла на 17. став 1. тач ка 13. За ко на о елек-
тро при вре ди („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 69/94 
и 44/95) и чла на 44. став 2. тач ка 2. али не ја 8. Ста ту та Јав ног пред у зе ћа 
„Елек тро при вре да Ср би је“ („Слу жбе ни гла сник РС“, број 80/91). Од лу ком 
су би ли утвр ђе ни: кри те ри ју ми и ме ри ла за од ре ђи ва ње ка те го ри је по тро-
шње и гру пе по тро ша ча (чл. 3. до 10.); ак тив на енер ги ја, об ра чун ска сна га 
и ре ак тив на енер ги ја од ре ђе ни су као об ра чун ски еле мен ти за утвр ђи ва-
ње вред но сти ис по ру че не елек трич не енер ги је и од ре ђен на чин њи хо ве 
при ме не (чл. 13. до 26. и члан 34.); та риф ни ста во ви за об ра чун утро ше не 
елек трич не енер ги је и ре ла тив ни од но си из ме ђу њих (чл. 11. и 12. и чл. 
26. и 35.). Оспо ре на Од лу ка пре ста ла је да ва жи да ном по чет ка при ме не 
Та риф ног си сте ма за об ра чун елек трич не енер ги је за та риф не куп це 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 1/07), 1. мар та 2008. го ди не.

На ис тој сед ни ци од 12. апри ла 2001. го ди не Управ ни од бор на ве де ног 
Јав ног пред у зе ћа, с по зи вом на иден тич не од ред бе За ко на о елек тро при-
вре ди, до нео је и дру гу оспо ре ну Од лу ку о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке 
о оп штим усло ви ма за ис по ру ку елек трич не енер ги је („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 24/01). Та Од лу ка пре ста ла је да ва жи сту па њем на сна гу Уред бе 
о усло ви ма ис по ру ке елек трич не енер ги је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
2/07), 1. ја ну а ра 2007. го ди не.

Ка ко се јед ним од пред ло га оспо ра ва и за ко ни тост по ступ ка до но ше-
ња на ве де них од лу ка, то се у устав но суд ском по ступ ку оце не оп штих ака-
та за ко ни тост по ступ ка до но ше ња оп штег ак та вр ши у од но су на за кон 
ко ји је био на сна зи у вре ме до но ше ња оспо ре ног ак та и ко ји је пред ста-
вљао прав ни основ за ње го во до но ше ње.

Од ред бом чла на 181. став 1. тач ка 1) За ко на о енер ге ти ци („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 84/04) би ло је про пи са но да да ном сту па ња на сна гу 
овог за ко на пре ста је да ва жи За ко на о елек тро при вре ди („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 69/94 и 44/95), осим од ре да ба чл. 5. 
до 20. тог за ко на.

Од ред ба ма За ко на о елек тро при вре ди је би ло про пи са но да Управ ни 
од бор Јав ног пред у зе ћа за про из вод њу, пре нос и ди стри бу ци ју елек трич не 
енер ги је и про из вод њу угља „Елек тро при вре да“ до но си Од лу ку о оп штим 
усло ви ма за ис по ру ку елек трич не енер ги је, Од лу ку о та риф ном си сте му 
за про да ју елек трич не енер ги је и Од лу ку о оп штој не ста ши ци елек трич не 
енер ги је (чла на 17. став 1. тач ка 13.), док је од ред бом чла на 17. став 2. За-
ко на, по ред оста лог, би ло пред ви ђе но да на ве де не од лу ке Управ ни од бор 
до но си уз са гла сност Вла де.

За ко ном о пре стан ку ва же ња За ко на о елек тро при вре ди („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 45/05) про пи са но је: да да ном сту па ња на сна гу овог за-
ко на пре ста је да ва жи За кон о елек тро при вре ди („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 69/94 и 44/95) (члан 1.); да овај за кон сту па 
на сна гу 30. ју на 2005. го ди не (члан 3.).
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Из на ве де них од ре да ба за ко на про из ла зи да су од ред бе За ко на о елек-
тро при вре ди („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 69/94 
и 44/95), ко је су пред ста вља ле прав ни основ за до но ше ње оспо ре них од-
лу ка, пре ста ле да ва же сту па њем на сна гу За ко на о енер ге ти ци („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 84/04), осим од ре да ба чл. 5. до 20. За ко на, ко је су пре-
ста ле да ва же да ном сту па ња на сна гу За ко на о пре стан ку ва же ња За ко на 
о елек тро при вре ди, 30. ју на 2005. го ди не.

С об зи ром на то да је у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом престаo 
да ва жи За кон о елек тро при вре ди ко ји је пред ста вљао прав ни основ за до-
но ше ње оспо ре них од лу ка, као и са ме те од лу ке, Устав ни суд је, са гла сно 
од ред би чла на 57. тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду, об у ста вио по сту пак 
за оце ну за ко ни то сти по ступ ка до но ше ња Од лу ке о та риф ном си сте му за 
про да ју елек трич не енер ги је и Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о 
оп штим усло ви ма за ис по ру ку елек трич не енер ги је, због пре стан ка про-
це сних прет по став ки за во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње.

Устав Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је у од но су на ко ји је пред ло зи-
ма оспо ре на Од лу ка о та риф ном си сте му за про да ју елек трич не енер ги је, 
пре стао је да ва жи сту па њем на сна гу Устав не по ве ље др жав не за јед ни це 
Ср би ја и Цр на Го ра („Слу жбе ни лист СЦГ“, број 1/03), 4. фе бру а ра 2003. 
го ди не, а ко ја је та ко ђе пре ста ла да ва жи исту па њем Ре пу бли ке Цр не Го-
ре из др жав не за јед ни це. Од ред ба ма чла на 124. став 1. тач. 1. и 3. Уста-
ва Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је би ло је про пи са но да Са ве зни Устав ни 
суд од лу чу је о са гла сно сти за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та са тим 
Уста вом и са по твр ђе ним и об ја вље ним ме ђу на род ним уго во ри ма, као и 
са ве зним за ко ном.

Од ред ба ма чла на 167. став 1. тач 1. и 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је је 
утвр ђе но да Устав ни суд од лу чу је о са гла сно сти за ко на и дру гих оп штих 
ака та са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и 
по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, као и са гла сно сти дру гих оп штих 
ака та са за ко ном.

Из на ве де них од ре да ба чла на 167. Уста ва про из ла зи да Устав ни суд 
ни је над ле жан да оце њу је Од лу ку о та риф ном си сте му за про да ју елек-
трич не енер ги је у од но су на од ред бе Уста ва Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла-
ви је, ко ји је пре стао да ва жи и у од но су на ко ји Устав ни суд ни је био над-
ле жан да вр ши оце ну ни у вре ме ње го вог ва же ња, јер оце ну устав но сти 
оп штих ака та Суд вр ши у од но су на Устав Ре пу бли ке Ср би је.

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 36. 
став 1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду, од ба цио пред ло ге и ини ци ја ти ве 
за оце ну са гла сно сти Од лу ке о та риф ном си сте му за про да ју елек трич не 
енер ги је са Уста вом Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, због не на дле жно сти и 
од лу чио као у тач ки 2. из ре ке.

Од ред бе За ко на о тр го ви ни („Слу жбе ни лист СЦГ“, бр. 32/93, 50/93, 
41/94, 29/96 и 37/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 85/05 и 101/05), у од но су 
на ко ји је дан од пред ла га ча оспо ра ва Од лу ку о та риф ном си сте му за про да ју 
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елек трич не енер ги је, ни су од ути ца ја за ре ша ва ње ове устав но суд ске ства ри, 
јер њи ма ни су уре ђе на пи та ња на чи на ор га ни зо ва ња и функ ци о ни са ња тр-
жи шта енер ги је.

Има ју ћи у ви ду да су у то ку по ступ ка пред Устав ним су дом пре ста ли 
да ва же Од лу ка о та риф ном си сте му за про да ју елек трич не енер ги је, За кон 
о елек тро при вре ди ко ји је пред ста вљао прав ни основ за ње но до но ше ње, 
те да је сту па њем на сна гу За ко на о ме тро ло ги ји („Слу жбе ни лист СЦГ“, 
број 44/05) пре стао да ва жи и За кон о мер ним је ди ни ца ма и ме ри ли ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 80/94, 83/94, 28/96 и 12/98) у од но су на ко-
ји ини ци ја тор, ко ји је на кнад но од у стао од под не те ини ци ја ти ве, оспо ра-
ва на ве де ну Од лу ку о та риф ном си сте му за про да ју елек трич не енер ги је, 
Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на о Устав-
ном су ду, од ба цио ини ци ја ти ве ко ји ма је тра же на оце на за ко ни то сти на-
ве де не Од лу ке, због не по сто ја ња про це сних прет по став ки за во ђе ње по-
ступ ка и од лу чи ва ње.

Зах тев ини ци ја то ра да Суд до до но ше ња ко нач не од лу ке до не се „при-
вре ме ну ме ру об у ста ве при ме не на ве де них од лу ка“ из ла зи из ван окви ра 
овла шће ња Су да про пи са них од ред бом чла на 56. став 1. За ко на о Устав-
ном су ду, а до дат но по ста је бес пред ме тан има ју ћи у ви ду да не ма про це-
сних усло ва за оце ну устав но сти и за ко ни то сти Од лу ке о та риф ном си-
сте му за про да ју елек трич не енер ги је и Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма 
Од лу ке о оп штим усло ви ма за ис по ру ку елек трич не енер ги је.

Устав ни суд је утвр дио да је ини ци ја ти ва ко јом се оспо ра ва ју од ред бе 
чл. 18. до 22. Од лу ке о та риф ном си сте му за про да ју елек трич не енер ги је 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 24/01), под не та Устав ном су ду 31. ја ну а ра 
2007. го ди не.

Оспо ре не од ред бе чл. 19. до 22. на ве де не Од лу ке, пре ста ле су да ва-
же сту па њем на сна гу Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о та риф ном 
си сте му за про да ју елек трич не енер ги је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
37/02), 29. ју на 2002. го ди не. Истом Од лу ком о из ме на ма и до пу на ма Од-
лу ке је из ме ње на од ред ба чла на 18. Од лу ке о та риф ном си сте му за про да ју 
елек трич не енер ги је у тек сту у ко јем је оспо ре на.

Од ред бом чла на 168. став 5. Уста ва про пи са но је да Устав ни суд мо-
же оце ни ти са гла сност за ко на и дру гих оп штих ака та са Уста вом, оп штих 
ака та са за ко ном и по пре стан ку њи хо вог ва же ња, ако је по сту пак оце не 
устав но сти по кре нут нај ка сни је у ро ку од шест ме се ци од пре стан ка њи-
хо вог ва же ња.

Има ју ћи у ви ду да je ини ци ја ти ва под не та Устав ном су ду по сле ис-
те ка ро ка од шест ме се ци од да на пре стан ка ва же ња оспо ре них од ре да ба 
Од лу ке, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 36. став 1. тач ка 2) За ко на 
о Устав ном су ду, на ве де ну ини ци ја ти ву од ба цио, јер не по сто је про це сне 
прет по став ке утвр ђе не чла ном 168. став 5. Уста ва за ус по ста вља ње над ле-
жно сти Су да у овом пред ме ту.
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По ред то га, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ну Од лу ку о це ни елек-
трич не енер ги је Јав ног пред у зе ћа „Елек тро при вре де Ср би је“ број 3752/5 
од 12. апри ла 2001. го ди не, до нео Управ ни од бор Јав ног пред у зе ћа за про-
из вод њу, пре нос и ди стри бу ци ју елек трич не енер ги је и про из вод њу угља 
„Елек тро при вре да Ср би је“. Оспо ре ном Од лу ком утвр ђен је ни во про сеч-
не про дај не це не елек трич не енер ги је на кон зум ном под руч ју Јав ног пред-
у зе ћа „Елек тро при вре да Ср би је“ у из но су од 97,60 п/к II; утвр ђен је ба-
зни ко е фи ци јент за од ре ђи ва ње та риф них ста во ва за про да ју елек трич не 
енер ги је до 31. ма ја у из но су од 20 па ра по ки ло ват ча су; утвр ђе но је уве-
ћа ње це не елек трич не енер ги је за 40 про це на та ко је су у при ме ни на дан 
31. ма ја, по чев од 1. ју на 2001. го ди не, и од ре ђен ба зни ко е фи ци је нат за тај 
пе ри од у из но су од 28,00 па ра по ки ло ват ча су; пред ви ђе но је да ге не рал ни 
ди рек тор, са гла сно вред но сти ма де фи ни са ним од лу ком о це ни, са чи ни 
це нов ник за про да ју елек трич не енер ги је; од ре ђе но је да се Од лу ка сма тра 
до не том да ном да ва ња са гла сно сти Вла де Ре пу бли ке Ср би је.

По ла зе ћи од фор ме и са др жи не оспо ре не Од лу ке о це ни елек трич не 
енер ги је, Устав ни суд је оце нио да на ве де на Од лу ка ни је оп шти акт, у сми-
слу чла на 167. Уста ва, већ акт по сло ва ња пред у зе ћа, па је, на осно ву од-
ред бе чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду, од ба цио пред лог, 
због не на дле жно сти.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. тач ка 7) За ко на о Устав ном 
су ду и чла на 82. став 1. тач. 1 и 2, чла на 82. став 2. и чла на 84. По слов ни ка 
о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав ни 
суд је ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-149/2005 од 9. апри ла 2009. го ди не
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Оспо ре не од ред бе Пра вил ни ка, ко ји ма су би ли утвр ђе ни зва ње са-
рад ни ка и опис и усло ви за оба вља ње по сло ва ше фа ра чу но вод ства, за 
вре ме ва же ња, ни су би ле са гла сне За ко ну о др жав ним слу жбе ни ци ма 
јер утвр ђе ни по сло ви, пре ма сво јој сло же но сти, од го вор но сти, по треб-
ним зна њи ма и усло ви ма за рад ни су од го ва ра ли ма ње сло же ним по сло-
ви ма ко ји се оба вља ју у зва њу са рад ни ка и за ко је се зах те ва за вр ше на 
ви ша шко ла и три го ди не рад ног ис ку ства.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Утвр ђу је се да од ред бе чла на 7. тач ка 17. Пра вил ни ка о уну тра шњем 
уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у Тр го вин ском су ду у Кра гу јев-
цу и Оде ље њу су да у Ја го ди ни број I Су. 8–2/06 од 12. ју на 2006. го ди не, у 
вре ме ва же ња ни су би ле у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 

устав но сти и за ко ни то сти чла на 7. тач ка 17. Пра вил ни ка о уну тра шњем 
уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у Тр го вин ском су ду у Кра гу јев-
цу и Оде ље њу су да у Ја го ди ни, број I Су. 8–2/06 од 12. ју на 2006. го ди не. У 
ини ци ја ти ви се на во ди да је оспо ре ном од ред бом чла на 7. тач ка 17. оспо-
ре ног Пра вил ни ка пред ви ђе но ме сто ше фа ра чу но вод ства у су ду и дат 
опис по сло ва ко је он оба вља, а као услов за успе шно оба вља ње ових по сло-
ва про пи са на је ви ша школ ска спре ма и из вр ши лац је раз вр стан у зва ње 
са рад ни ка. Ини ци ја тор ис ти че да је на ве де ним ак том шеф ра чу но вод ства 
раз вр стан у зва ње са рад ни ка, иако је у оспо ре ним од ред ба ма кон ста то ва-
но да као из вр ши лац ру ко во ди Слу жбом ра чу но вод ства, обез бе ђу је за ко-
ни тост ра да, ор га ни зу је це ло куп но фи нан сиј ско-ма те ри јал но по сло ва ње, 
јав не на бав ке, са ста вља пе ри о дич не об ра чу не и за вр шни ра чун, ста ра се 
о обез бе ђе њу сред ста ва за те ку ћи рад су да и о њи хо вом за ко ни том и на-
мен ском ко ри шће њу, о пра во вре ме ном и за ко ни том из ми ри ва њу оба ве за 
су да и та ко да ље, па је очи глед но да се ова кви по сло ви не мо гу раз вр ста-
ва ти у ка те го ри ју са рад ни ка већ да исти од го ва ра ју ка те го ри ји са вет ни ка. 
По на во ди ма ини ци ја то ра, то ком оба вља ња свих ових по сло ва шеф ра чу-
но вод ства има ви сок сте пен са мо стал но сти и од го вор но сти у ра ду про пи-
са не фи нан сиј ским и ра чу но вод стве ним про пи си ма и као та кве не пре но-
си ве на дру ге из вр ши о це или са рад ни ке. Ини ци ја тор та ко ђе сма тра да су 
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у ко ли зи ји опи са ни по сло ви и ка те го ри ја у ко ју је раз вр стан, да опи са ни 
по сло ви пре ва зи ла зе окви ре сло же но сти и од го вор но сти, струч но сти и са-
мо стал но сти са рад ни ка, те да по сво јој при ро ди од го ва ра ју по сло ви ма са-
вет ни ка. Пре ма на во ди ма ини ци ја то ра овим је на ру ше но устав но на че ло 
јед на ко сти свих гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је пред Уста вом и свим за ко ни ма, 
а по себ но су по вре ђе не од ред ба ма чл. 7, 11. и 38. За ко на о др жав ним слу-
жбе ни ци ма, као и чла на 39. За ко на о уре ђе њу су до ва.

У од го во ру пред сед ни ка Су да ис ти че се да од ред ба чла на 54. За ко на о 
уре ђе њу су до ва да је овла шће ња пред сед ни ку су да да са мо стал но до но си 
Пра вил ник о си сте ма ти за ци ји и ор га ни за ци ји ра да су да и да пред ста вља 
про тив те жу оба ве за ма пред сед ни ка су да из чла на 49. За ко на о уре ђе њу су-
до ва, да обез бе ди за ко нит, ефи ка сан и ква ли те тан рад су да. По во дом на во да 
у ини ци ја ти ви да да том опи су рад ног ме ста ше фа ра чу но вод ства не од го ва-
ра зва ње са рад ни ка већ зва ње са вет ни ка, у од го во ру се ис ти че да је прав ни 
основ за утвр ђи ва ње зва ња рад ног ме ста За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма, 
као и Уред ба о раз вр ста ва њу рад них ме ста и ме ри ли ма за опис рад них ме ста 
др жав них слу жбе ни ка („Слу жбе ни гла сник РС“, број 117/05). При ме ном на-
ве де них про пи са и ме ри ла на да ти опис по сло ва и вр ше њем про це не рад ног 
ме ста ра ди од ре ђи ва ња зва ња, про из ла зи да је оспо ре ним чла ном Пра вил-
ни ка зва ње тач но од ре ђе но, од но сно да за овај опис рад ног ме ста од го ва ра 
зва ње са рад ник и ви ша струч на спре ма. До но си лац оспо ре ног Пра вил ни ка 
је до пи сом од 26. но вем бра 2008. го ди не оба ве стио Устав ни суд да је оспо ре-
ни Пра вил ник пре стао да ва жи и да је до нет но ви Пра вил ник о уну тра шњем 
уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста од 28. ав гу ста 2008. го ди не, ко јим 
је из ме њен оспо ре ни члан 7. тач ка 17. пред мет ног Пра вил ни ка у по гле ду на-
зи ва рад ног ме ста, опи са по сло ва, усло ва за њи хо во оба вља ње и зва ња.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ним од-
ред ба ма чла на 7. под ред ним бро јем 17. Пра вил ни ка би ло си сте ма ти зо ва-
но рад но ме сто ше фа ра чу но вод ства за ко је је, пре ма опи су по сло ва, би ло 
пред ви ђе но: да шеф ра чу но вод ства ор га ни зу је и ру ко во ди ра дом слу жбе 
ра чу но вод ства и обез бе ђу је за ко ни тост ра да; да ор га ни зу је це ло куп но 
фи нан сиј ско-ма те ри јал но по сло ва ње Су да (за ма тич ни суд и оде ље ње су-
да) и да се ста ра о за ко ни то сти фи нан сиј ско-ма те ри јал ног по сло ва ња; да 
са ста вља фи нан сиј ски план, пе ри о дич ни об ра чун и за вр шни ра чун су да, 
укљу чу ју ћи и по себ не пла но ве и об ра чу не оде ље ња су да; да се ста ра о бла-
го вре ме ном обез бе ђи ва њу по треб них сред ста ва за те ку ће по сло ве су да и 
њи хо во на мен ско ко ри шће ње; да се ста ра о бла го вре ме ном из ми ри ва њу 
за кон ских и уго вор них оба ве за су да; да из ра ђу је из ве шта је о ма те ри јал но-
фи нан сиј ском по сло ва њу су да и до ста вља их над ле жним ор га ни ма. За ово 
рад но ме сто оспо ре ним од ред ба ма Пра вил ни ка би ли су про пи са ни усло ви: 
ви ша струч на спре ма – еко но ми ста, нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства, 
по ло жен др жав ни струч ни ис пит, и би ло је од ре ђе но зва ње – са рад ник.

Пра вил ни ком о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме-
ста од 28. ав гу ста 2008. го ди не из ме ње не су од ред бе чла на 7. тач ке 17. оспо-
ре ног Пра вил ни ка и утвр ђе но рад но ме сто ше фа фи нан сиј ске слу жбе, 
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за чи је је оба вља ње утвр ђен дру га чи ји опис по сло ва и дру ги усло ви за њи-
хо во оба вља ње – ви со ка школ ска спре ма (за вр шен еко ном ски фа кул тет), 
нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у стру ци и по ло жен др жав ни струч-
ни ис пит, као и дру го зва ње – са вет ник. Пре ма од ред би чла на 9. овог пра-
вил ни ка, ње го вим сту па њем на сна гу пре стао је да ва жи оспо ре ни Пра-
вил ник од 12. ју на 2006. го ди не.

Од ред ба ма чла на 35. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07 и 116/08) утвр ђе но је да 
су из вр ши лач ка сва рад на ме ста ко ја ни су по ло жа ји, укљу чу ју ћи и рад-
на ме ста ру ко во ди ла ца ужих уну тра шњих је ди ни ца у др жав ном ор га ну, 
да се из вр ши лач ка рад на ме ста раз вр ста ва ју по зва њи ма, у за ви сно сти од 
сло же но сти и од го вор но сти по сло ва, по треб них зна ња и спо соб но сти и 
усло ва за рад. Из вр ши лач ка рад на ме ста раз вр ста ва ју се по зва њи ма и у 
за ви сно сти од сло же но сти и од го вор но сти по сло ва, по треб них зна ња и 
спо соб но сти и усло ва за рад. Зва ња су: ви ши са вет ник, са мо стал ни са-
вет ник, са вет ник, мла ђи са вет ник, са рад ник, мла ђи са рад ник, ре фе рент 
и мла ђи ре фе рент. Од ред ба ма чла но ва 36. до 43. овог За ко на утвр ђе ни су 
по сло ви ко ји се оба вља ју у по је ди ним зва њи ма.

Од ред ба ма чла на 40. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма про пи са но је да 
се у зва њу са рад ни ка оба вља ју ма ње сло же ни по сло ви ко ји об у хва та ју огра-
ни чен круг ме ђу соб но по ве за них раз ли чи тих за да та ка и зах те ва ју спо соб-
но сти са мо стал не при ме не утвр ђе них ме то да ра да, по сту па ња или струч них 
тех ни ка, уз оп шта усме ре ња и упут ства и по вре ме ни над зор прет по ста вље-
ног. За рад на по сло ви ма у зва њу са рад ни ка др жав ни слу жбе ник мо ра да има 
за вр ше ну ви шу шко лу и нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у стру ци.

По оце ни Су да, из на ве де ног про из ла зи да су оспо ре ним од ред ба ма 
чла на 7. тач ке 17. Пра вил ни ка од 12. ју на 2006. го ди не, опи сом по сло ва 
ше фа ра чу но вод ства би ли утвр ђе ни по сло ви ко ји пре ма сво јој сло же-
но сти, од го вор но сти, по треб ним зна њи ма и усло ви ма за рад не спа да ју 
у де ло круг ра да рад ног ме ста, од но сно не од го ва ра ју ма ње сло же ним по-
сло ви ма ко ји се оба вља ју у зва њу са рад ни ка и за ко је се зах те ва за вр ше на 
ви ша шко ла и три го ди не рад ног ис ку ства. Сто га је Суд оце нио да оспо ре-
не од ред бе чла на 7. тач ка 17. Пра вил ни ка, ко ји ма су би ли утвр ђе ни опис 
по сло ва, зва ње са рад ни ка и усло ви за оба вља ње по сло ва ше фа ра чу но-
вод ства за вре ме ва же ња ни су би ле у са гла сно сти са од ред ба ма чла на 40. 
За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма.

Устав ни суд је оце нио да су на ве де не од ред бе Пра вил ни ка, са мим тим 
што су би ле не са гла сне са за ко ном, би ле не са гла сне и са чла ном 195. Уста ва, 
пре ма ко ме сви под за кон ски оп шти ак ти Ре пу бли ке Ср би је, оп шти ак ти ор га-
ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ких стра на ка, син ди-
ка та и удру же ња гра ђа на и ко лек тив ни уго во ри мо ра ју би ти са гла сни за ко ну.

По ла зе ћи од на ве де ног, а има ју ћи при то ме у ви ду да се ини ци ја ти вом 
оспо ра ва устав ност и за ко ни тост оспо ре них од ре да ба Пра вил ни ка ко ји-
ма се ре гу ли ше пи та ње о ко ме Устав ни суд већ има за у зет став, да је у то-
ку прет ход ног по ступ ка прав но ста ње пот пу но утвр ђе но и при ку пље ни 
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по да ци пру жа ју по у здан основ за од лу чи ва ње, као и да су оспо ре не од ред-
бе Пра вил ни ка про из ве ле по сле ди це у при ме ни, Устав ни суд је, на осно ву 
од ре да ба чла на 53. став 2. и чла на 64. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 109/07), од лу чио као у тач ки 1. из ре ке, без до но ше ња ре-
ше ња о по кре та њу по ступ ка.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач. 1) и 4) За ко на о Устав-
ном су ду, Устав ни суд је од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУo-108/2008 од 25. ју на 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 58/09)

Ка ко се пра во на ре ша ва ње стам бе них по тре ба иза бра них, по ста-
вље них и за по сле них ли ца у др жав ним ор га ни ма ко ри шће њем сред ста-
ва из фон да со ли дар но сти не оства ру је не по сред но на осно ву Уста ва и 
за ко на, ни ти дру гих ре пу блич ких про пи са, ко ри сни ци сред ста ва у др-
жав ној сво ји ни, на осно ву ак та је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ко јим су 
уре ђе ни на чин, усло ви и ро ко ви ко ри шће ња и вра ћа ња сред ста ва за со-
ли дар ну стам бе ну из град њу, сво јим оп штим ак том уре ђу ју осно ве, ме-
ри ла, на чин и по сту пак да ва ња у за куп на нео д ре ђе но вре ме до би је них 
ста но ва из гра ђе них из сред ста ва со ли дар но сти.

Устав ни суд је у по ступ ку од лу чи ва ња о за ко ни то сти оспо ре них од ре-
да ба Пра вил ни ка из вр шио оце ну у од но су на Уред бу о ре ша ва њу стам бе-
них по тре ба иза бра них, по ста вље них и за по сле них ли ца код ко ри сни ка 
сред ста ва у др жав ној сво ји ни, с об зи ром на то да је Вла да Уред бу до не ла 
са гла сно сво јим за кон ским овла шће њи ма у функ ци ји из вр ша ва ња За ко на 
о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је, и на шао да при ли ком кон кре-
ти за ци је осно ва за утвр ђи ва ње ре да пр вен ства, пу тем утвр ђи ва ња бро ја 
бо до ва по сва ком од осно ва пред ви ђе них оспо ре ним од ред ба ма Пра вил-
ни ка, ни је пре ко ра че на гор ња гра ни ца бо до ва пред ви ђе на Уред бом.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не са гла сно сти од ре да ба чла на 8. тач ка 3), чла на 16, чла на 18. став 1. тач ка 
1, чла на 22. и чл. 62. и 63. Пра вил ни ка о ре ша ва њу стам бе них по тре ба су-
ди ја и за по сле них у Оп штин ском су ду у Ста рој Па зо ви, од 14. ју ла 2004. го-
ди не, са Уред бом о ре ша ва њу стам бе них по тре ба иза бра них, по ста вље них 
и за по сле них ли ца код ко ри сни ка сред ста ва у др жав ној сво ји ни („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04, 68/06, 10/07 и 107/07).

2. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач ног ак та, од но-
сно рад ње пред у зе те на осно ву Пра вил ни ка из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну са гла сно сти од ре да-

ба чла на 8. тач ка 3), чла на 16, чла на 18. став 1. тач ка 1, чла на 22. и чл. 62. 
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и 63. Пра вил ни ка на ве де ног у из ре ци, са Уред бом о ре ша ва њу стам бе-
них по тре ба иза бра них, по ста вље них и за по сле них ли ца код ко ри сни ка 
сред ста ва у др жав ној сво ји ни („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 41/02, 76/02 и 
125/03). Под но си лац ини ци ја ти ве на во ди да су у пре ам бу ли Пра вил ни ка 
на ве де ни про пи си ко ји не мо гу би ти основ за ње го во до но ше ње, јер на ве-
де ни про пи си ре гу ли шу дру гу прав ну област. Под но си лац сма тра да оспо-
ре ни Пра вил ник ни је у скла ду са на ве де ном Уред бом из сле де ћих раз ло га: 
што члан 8. тач ка 3) Пра вил ни ка утвр ђу је да су, из ме ђу оста лог, сред ства 
за ре ша ва ње стам бе них по тре ба за по сле них и ста но ви до би је ни из фон-
да со ли дар но сти, а Уред ба не пред ви ђа ре ша ва ње стам бе них по тре ба из 
сред ста ва со ли дар но сти; што члан 16. Пра вил ни ка не пред ви ђа ре зул та-
те ра да и ква ли тет оба вље ног по сла, као кри те ри јум за утвр ђи ва ње ре да 
пр вен ства, а чла ном 17. Уред бе као основ бо до ва ња пред ви ђен је и ре зул-
тат ра да; што члан 18. став 1. тач ка 1) Пра вил ни ка пред ви ђа раз ли чи то 
бо до ва ње по осно ву стам бе не угро же но сти за ли ца без ста на у од но су на 
исти основ по чла ну 15. Уред бе; што члан 22. Пра вил ни ка про пи су је да се 
по осно ву ин ва лид но сти мо же до би ти мак си мал но 10 бо до ва, а члан 19. 
Уред бе по истом осно ву пред ви ђа да се мо же до би ти мак си мал но 20 бо-
до ва; што члан 62. Пра вил ни ка про пи су је да се ста но ви до би је ни из сред-
ста ва со ли дар но сти ко ји су до де ље ни су ду да ју у за куп на нео д ре ђе но вре-
ме за по сле ни ма по осно ви ма и ме ри ли ма, на на чин и по по ступ ку ко ји су 
утвр ђе ни Пра вил ни ком, а члан 63. Пра вил ни ка пред ви ђа да се за ста но ве 
со ли дар но сти са чи ња ва по себ на ли ста пре ма од ред ба ма овог пра вил ни-
ка, те у том сми слу не по сто ји раз ли ка у рас по де ли ста но ва из сред ста ва 
со ли дар но сти и ста но ва при ба вље них на дру ги на чин, ка ко је пред ви ђе но 
Уред бом. С об зи ром на то да је Оп штин ски суд у Ста рој Па зо ви рас пи сао 
кон курс за рас по де лу ста на со ли дар но сти, пред ла же се да Устав ни суд, 
на осно ву чла на 42. За ко на о Устав ном су ду и прав ном деј ству ње го вих 
од лу ка, до не се ре ше ње ко јим ће се об у ста ви ти по сту пак по рас пи са ном 
огла су, има ју ћи у ви ду да би у слу ча ју при ме не оспо ре ног Пра вил ни ка, по 
ми шље њу ини ци ја то ра, до шло до до де ле ста на со ли дар но сти, за кљу че ња 
уго во ра и от ку па ста на у скла ду са За ко ном о ста но ва њу и на тај на чин би 
на сту пи ле нео т кло њи ве штет не по сле ди це.

У од го во ру до но си о ца оспо ре ног ак та се ис ти че да оспо ре ни Пра вил-
ник не пред ви ђа ре зул тат ра да и ква ли тет оба вље ног по сла као кри те ри-
јум за утвр ђи ва ње ре да пр вен ства ре ша ва ња стам бе них по тре ба ли ца на 
ко ја се овај акт од но си, из раз ло га што је чла ном 17. на ве де не Уред бе Вла-
де пред ви ђе но да ко ри сник др жав них сред ста ва сво јим ак том бли же од-
ре ђу је ме ри ла по овом осно ву. Ка ко у Оп штин ском су ду у Ста рој Па зо ви 
ова кав акт не по сто ји, бу ду ћи да због спе ци фич ног ра да и ор га ни за ци-
је Су да ни је мо гу ће пре ци зи ра ти ове кри те ри ју ме ка ко то на ла же Уред-
ба, до но си лац Пра вил ни ка сма тра да овај кри те ри јум не тре ба уно си ти у 
Пра вил ник. Да ље се на во ди да из ме ђу оспо ре ног Пра вил ни ка и на ве де не 
Уред бе по сто ји раз ли ка у бо до ва њу по је ди них кри те ри ју ма, али ис ти че да 
ни у јед ном кри те ри ју му Пра вил ни ком ни је пре ко ра че на гор ња гра ни ца 



630 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

бо до ва пред ви ђе на Уред бом, ко ја при то ме не пред ви ђа нај ни же из но се 
бо до ва по по је ди ним кри те ри ју ми ма за од ре ђи ва ње ре до сле да пр вен ства. 
У од го во ру се на во ди да оспо ре ни Пра вил ник о ре ша ва њу стам бе них по-
тре ба су ди ја и за по сле них у Оп штин ском су ду у Ста рој Па зо ви ни је при-
ме њи ван у прак си, да ни је ме њан, ни ти до пу ња ван.

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07), чи јим сту па њем на сна гу 6. де цем бра 2007. го ди не је пре стао да 
ва жи За кон о Уста вом су ду и прав ном деј ству ње го вих од лу ка („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 32/91, 67/93 и 101/03), про пи са но је да ће се по ступ-
ци пред Устав ним су дом за по че ти пре да на сту па ња на сна гу овог за ко на, 
окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је Пра вил ник о 
ре ша ва њу стам бе них по тре ба су ди ја и за по сле них у Оп штин ском су-
ду у Ста рој Па зо ви до нео пред сед ник Оп штин ског су да у Ста рој Па зо ви 
14. ју ла 2004. го ди не. Оспо ре ним од ред ба ма Пра вил ни ка про пи са но је: 
да су сред ства за ре ша ва ње стам бе них по тре ба за по сле них, по ред оста-
лог, сред ста ва и ста но ви до би је ни из фон да со ли дар но сти (члан 8. тач ка 
3)); да се за утвр ђи ва ње ре да пр вен ства као осно ви од ре ђу ју: зна чај рад-
ног ме ста (сло же ност по сло ва и за да та ка, усло ва ра да и струч не спре ма), 
стам бе на угро же ност, рад ни стаж, број чла но ва по ро дич ног до ма ћин ства, 
здрав стве но ста ње, ин ва лид ност, те ле сно оште ће ње и број чла но ва по ро-
дич ног до ма ћин ства (члан 16.); да се за стам бе ну угро же ност утвр ђу је до 
200 бо до ва, и то за ли ца без ста на у ста ту су под ста на ра са 30 и ви ше го-
ди на – 200 бо до ва, за под ста на ра са 25–30 го ди на – 150 бо до ва, за под ста-
на ра са 20–25 го ди на – 130 бо до ва, за под ста на ра са 15–20 го ди на – 120 
бо до ва, за под ста на ра са 10–15 го ди на – 110 бо до ва, за под ста на ра 1–10 
го ди на – 100 бо до ва, за ко ри сни ка про сто ри ја за при вре ме ни сме штај ко-
је се по овом Пра вил ни ку не сма тра ју ста ном – 100 бо до ва, за ко ри сни ка 
ста на за слу жбе не по тре бе – 100 бо до ва, за ко ри сни ка со бе или ле жа ја у 
са мач ком хо те лу – 100 бо до ва, за ста но ва ње код сво јих ро ди те ља или ро-
ди те ља брач ног дру га, де де, ба бе – 100 бо до ва, за ко ри сни ка бес прав но из-
гра ђе ног објек та за чи је је ру ше ње до не то прав но сна жно ре ше ње и ру ше-
ње за по че то – 100 бо до ва и за но си о ца ста нар ског пра ва, од но сно за куп ца 
на нео д ре ђе но вре ме ста на у сво ји ни гра ђа на или су ста на ра – 90 бо до ва 
(члан 18. став 1. тач ка 1)); да по осно ву ин ва лид но сти за по сле ног ли ца 
или чла на ње го вог по ро дич ног до ма ћин ства при па да пред ви ђе ни број 
бо до ва, и то ако по сто ји гу би так рад не спо соб но сти – 10 бо до ва, а ако по-
сто ји пре о ста ла рад на спо соб ност – 5 бо до ва (члан 22.); да се ста но ви до-
би је ни из сред ста ва со ли дар но сти, ко ја су удру же на у оп шти ни – у Фонд 
со ли дар но сти, до де ље ни су ду, да ју у за куп на нео д ре ђе но вре ме за по сле-
ни ма по осно ви ма и ме ри ли ма, на на чин и по по ступ ку ко ји су утвр ђе ни 
овим пра вил ни ком (члан 62.); да се за рас по де лу ста но ва со ли дар но сти 
са чи ња ва по себ на ли ста ре да пр вен ства, по осно ви ма и ме ри ли ма, на на-
чин и по по ступ ку утвр ђе ним овим пра вил ни ком (члан 63.).
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Од ред ба ма чла на 97. тач 7) и 8) Уста ва Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но 
да Ре пу бли ка Ср би је уре ђу је и обез бе ђу је сво јин ске и обли га ци о не од но-
се, као и  за шти ту свих об ли ка сво ји не и си стем у обла сти рад них од но-
са, за шти те на ра ду, за по шља ва ња, со ци јал ног оси гу ра ња и дру гих об ли ка 
со ци јал не си гур но сти, као и дру ге еко ном ске и со ци јал не од но се од оп-
штег ин те ре са.

За кон о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 53/95, 3/96, 32/97, 44/99 и 101/05) про пи су је: да су сред ства у сво ји-
ни Ре пу бли ке Ср би је сред ства ко ја су, у скла ду са за ко ном, сте че на, од но-
сно ко ја стек ну др жав ни ор га ни и ор га ни за ци је (члан 1. тач ка 2) под тач ка 
(1)); да се стам бе не згра де и ста но ви у др жав ној сво ји ни да ју на ко ри шће-
ње за по сле ним, иза бра ним и по ста вље ним ли ци ма у ор га ни ма, јав ним слу-
жба ма и дру гим ор га ни за ци ја ма из чла на 1. тач ка 2) овог за ко на и дру гим 
ли ци ма утвр ђе ним за ко ном, по осно ву за ку па на нео д ре ђе но или од ре ђе но 
вре ме, као и да Вла да Ре пу бли ке Ср би је про пи су је на чин и кри те ри ју ме да-
ва ња стам бе них згра да и ста но ва у за куп (члан 9. ст. 1. и 2.).

За ко ном о ста но ва њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 
33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 
101/05) про пи са но је: да се ко ри шће ње ста но ва, одр жа ва ње стам бе них 
згра да и ста но ва и от куп ста но ва вр ши у скла ду са овим за ко ном (члан 
1.); да но си лац пра ва рас по ла га ња сво јим ак том бли же про пи су је на чин 
еви ден ти ра ња и од лу чи ва ња о ко ри шће њу сред ста ва од ста но ва про да-
тих пу тем от ку па, као и усло ве, на чин и по сту пак да ва ња зај мо ва из ових 
сред ста ва (члан 27. став 3.); да ће до до но ше ња про пи са ко ји ма ће се уре-
ди ти упра вља ње и рас по ла га ње имо ви ном у др жав ној сво ји ни, Вла да Ре-
пу бли ке Ср би је уре ди ти усло ве, на чин и по сту пак да ва ња на ко ри шће ње 
ста но ва у др жав ној сво ји ни, као и да ва ње зај мо ва ра ди ре ша ва ња стам бе-
них по тре ба (члан 47а).

Уред бом о ре ша ва њу стам бе них по тре ба иза бра них, по ста вље них и 
за по сле них ли ца код ко ри сни ка сред ста ва у др жав ној сво ји ни („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 41/02, 76/02, 125/03, 88/04, 68/06, 10/07 и 107/07) про пи-
са но је: да се овом уред бом уре ђу ју усло ви и на чин ре ша ва ња стам бе них 
по тре ба иза бра них, по ста вље них, и за по сле них ли ца у др жав ним ор га ни-
ма и ор га ни за ци ја ма, ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма је ди ни ца те ри то ри јал-
не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра ве, јав ним слу жба ма (јав на пред у зе ћа и 
уста но ве) и дру гим ор га ни за ци ја ма чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, од-
но сно те ри то ри јал на је ди ни ца (у да љем тек сту: ко ри сник др жав них сред-
ста ва), осно ви и ме ри ла за утвр ђи ва ње ре да пр вен ства, утвр ђи ва ње ре да 
пр вен ства, по сту пак и ор га ни од лу чи ва ња и дру га пи та ња од зна ча ја за 
ре ша ва ње стам бе них по тре ба на ве де них ли ца (члан 1.); да се за стам бе ну 
угро же ност утвр ђу је до 200 бо до ва, и то за ли це без ста на у ста ту су под-
ста на ра са 30 и ви ше го ди на – 200 бо до ва, за под ста на ра са 25–30 го ди на 
– 190 бо до ва, за под ста на ра са 20–25 го ди на – 180 бо до ва, за под ста на ра 
са 15–20 го ди на – 170 бо до ва, за под ста на ра са 10–15 го ди на – 160 бо до ва, 
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за под ста на ра са 5–10 го ди на – 150 бо до ва, за под ста на ра од 1–5 го ди на 
– 140 бо до ва, за ко ри сни ка про сто ри ја за при вре ме ни сме штај ко је се по 
овој уред би не сма тра ју ста ном – 130 бо до ва, за ко ри сни ка ста на за слу-
жбе не по тре бе – 120 бо до ва, за ко ри сни ка со бе или ле жа ја у са мач ком хо-
те лу – 110 бо до ва, за ста но ва ње код сво јих ро ди те ља или ро ди те ља брач-
ног дру га, де де, ба бе – 100 бо до ва, за ко ри сни ка бес прав но из гра ђе ног 
објек та за чи је је ру ше ње до не то пра во сна жно ре ше ње и ру ше ње за по че то 
– 100 бо до ва и за но си о ца ста нар ског пра ва, од но сно за куп ца на нео д ре-
ђе но вре ме ста на у сво ји ни гра ђа на или су ста на ра – 90 бо до ва (члан 15. 
став 1. тач ка 1.); да се ре зул тат ра да и ква ли тет оба вље ног по сла вред ну-
је до 100 бо до ва, с тим да ко ри сник др жав них сред ста ва из чла на 1. ове 
уред бе сво јим ак том бли же од ре ђу је ме ри ла по овом осно ву та ко да се ја-
сно мер љи ви ре зул та ти ра да вред ну ју до 70 бо до ва, а оце на успе шно сти и 
ква ли те та ра да ко ју да је ру ко во ди лац до 30 бо до ва (члан 17.); да се ин ва-
лид ност вред ну је до 20 бо до ва (члан 19. став 1.).

Од лу ком о на чи ну, усло ви ма и ро ко ви ма ко ри шће ња и вра ћа ња сред-
ста ва за со ли дар ну стам бе ну из град њу Скуп шти не оп шти не Ста ра Па зо ва 
(„Слу жбе ни лист оп шти на Сре ма“, број 8/04) про пи са но је: да се овом од-
лу ком про пи су ју на чин, усло ви и ро ко ви ко ри шће ња и вра ћа ња сред ста ва 
со ли дар но сти на ме ње них за ре ша ва ње стам бе них по тре ба за по сле них у 
пред у зе ћи ма, уста но ва ма, др жав ним ор га ни ма и ор га ни ма ло кал не са мо-
у пра ве ко ји за ову на ме ну не рас по ла жу до вољ ним сред стви ма (у да љем 
тек сту: ко ри сни ци сред ста ва) (члан 1.); да су ста но ви со ли дар но сти вла-
сни штво пред у зе ћа, уста но ве, др жав них ор га на и ор га на ло кал не са мо у-
пра ве за чи је по тре бе су из гра ђе ни и ко ји ма су до де ље ни, као и да ста но-
ве со ли дар но сти пред у зе ћа, уста но ве, др жав ни ор га ни и ор га ни ло кал не 
са мо у пра ве рас по ре ђу ју крај њим ко ри сни ци ма на осно ву сво јих оп штих 
ака та (члан 17. ст. 1. и 2.).

Из са др жи не на ве де них од ре да ба Уста ва и за ко на про из ла зи да се пра-
во на ре ша ва ње стам бе них по тре ба иза бра них, по ста вље них и за по сле них 
ли ца у др жав ним ор га ни ма ко ри шће њем сред ста ва из фон да со ли дар но-
сти не оства ру је не по сред но на осно ву Уста ва и за ко на. При том тре ба на-
по ме ну ти да је од ред ба чла на 44. За ко на о ста но ва њу („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 
49/95, 16/97 и 46/98), ко ја је бри са на За ко ном о из ме на ма За ко на о ста но-
ва њу („Слу жбе ни гла сник РС“, број 26/01), пред ви ђа ла мо гућ ност ре ша-
ва ња стам бе них по тре ба, по ред оста лог и за по сле них ли ца у др жав ним 
ор га ни ма из сред ста ва со ли дар но сти, као и да је од ред бом чла на 4. За ко на 
о по ре зу на фонд за ра да („Слу жбе ни гла сник РС“, број 27/01), ко ји је пре-
стао да ва жи сту па њем на сна гу За ко на о пре стан ку ва же ња За ко на о по-
ре зу на фонд за ра да („Слу жбе ни гла сник РС“, број 33/04), би ло про пи са-
но да се део сред ства оства ре них од по ре за на фонд за ра да усме ра ва ју за 
со ли дар ну стам бе ну из град њу. Та ко ђе, ни Уред ба о ре ша ва њу стам бе них 
по тре ба иза бра них, по ста вље них и за по сле них ли ца код ко ри сни ка сред-
ста ва у др жав ној сво ји ни, у од но су на ко ју је тра же на оце на оспо ре них 
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од ре да ба Пра вил ни ка, не уре ђу је ре ша ва ње стам бе них по тре ба на ве де них 
ли ца из сред ста ва со ли дар но сти.

Ме ђу тим, прав ни основ за уре ђе ње пи та ња рас по де ле ста но ва со ли-
дар но сти оспо ре ним Пра вил ни ком пред ста вља од ред ба чла на 17. став 2. 
Од лу ке о на чи ну, усло ви ма и ро ко ви ма ко ри шће ња и вра ћа ња сред ста ва 
за со ли дар ну стам бе ну из град њу, ко јом је про пи са но да ста но ве со ли дар-
но сти ко ји су до де ље ни др жав ном ор га ну др жав ни ор га ни рас по ре ђу ју 
крај њим ко ри сни ци ма на осно ву сво јих оп штих ака та. По ла зе ћи од на ве-
де ног овла шће ња Оп штин ски суд у Ста рој Па зо ви је од ред бом чла на 8. 
тач ка 3) Пра вил ни ка пред ви део мо гућ ност да се за ре ша ва ње стам бе них 
по тре ба ли ца ко ја ра де у том су ду ко ри сте сред ства и ста но ви до би је ни 
из фон да со ли дар но сти. Има ју ћи у ви ду из не то, као и то да се Уред бом о 
ре ша ва њу стам бе них по тре ба иза бра них, по ста вље них и за по сле них ли-
ца код ко ри сни ка сред ста ва у др жав ној сво ји ни не уре ђу ју пи та ња ве за на 
за ре ша ва ње стам бе них по тре ба ли ца ко ја ра де у др жав ном ор га ну ко ри-
шће њем сред ста ва и ста но ва до би је них из фон да со ли дар но сти, до но си-
лац оспо ре ног Пра вил ни ка је био овла шћен и да уре ди осно ве, ме ри ла, 
на чин и по сту пак да ва ња у за куп на нео д ре ђе но вре ме ста но ва до би је них 
из сред ста ва со ли дар но сти до де ље них др жав ним ор га ни ма ко ји за ову на-
ме ну не рас по ла жу до вољ ним сред стви ма. Сто га Устав ни суд ни је при хва-
тио ини ци ја ти ву за оце ну са гла сно сти од ре да ба чла на 8. тач ка 3) и чл. 62. 
и 63. Пра вил ни ка са на ве де ном Уред бом.

С об зи ром на то да у од но су на на ве де ну Уред бу ини ци ја тор оспо ра-
ва и од ред бе чла на 16, чла на 18. став 1. тач ка 1. и чла на 22. Пра вил ни-
ка, ко ји ма су утвр ђе ни осно ви и ме ри ла за утвр ђи ва ње ре да пр вен ства у 
ре ша ва њу стам бе них по тре ба ли ца ко ја ра де у Оп штин ском су ду у Ста-
рој Па зо ви, а ко је се не од но се са мо на ре ша ва ње стам бе них по тре ба тих 
ли ца ко ри шће њем сред ста ва и ста но ва из фон да со ли дар но сти, већ и ко-
ри шће њем дру гих из во ра сред ста ва, као прет ход но се по ста ви ло пи та ње 
за ко ни то сти са ме Уред бе, од но сно овла шће ња Вла де да уред бом утвр ђу је 
усло ве и на чин ре ша ва ња стам бе них по тре ба иза бра них, по ста вље них, и 
за по сле них ли ца у др жав ним ор га ни ма, осно ве и ме ри ла за утвр ђи ва ње 
ре да пр вен ства, утвр ђи ва ње ре да пр вен ства, по сту пак и ор га не од лу чи ва-
ња и дру га пи та ња од зна ча ја за ре ша ва ње стам бе них по тре ба на ве де них 
ли ца. У том сми слу, Устав ни суд је утвр дио да је Вла да до не ла на ве де ну 
Уред бу у функ ци ји из вр ша ва ња За ко на о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке 
Ср би је са гла сно за кон ским овла шће њи ма, те је при сту пио оце ни на ве де-
них од ре да ба Пра вил ни ка у од но су на Уред бу о ре ша ва њу стам бе них по-
тре ба иза бра них, по ста вље них и за по сле них ли ца код ко ри сни ка сред ста-
ва у др жав ној сво ји ни.

У по гле ду од ре да ба чла на 18. став 1. тач ка 1. и чла на 22. Пра вил ни ка, 
Устав ни суд је оце нио да при ли ком кон кре ти за ци је осно ва за утвр ђи ва-
ње ре да пр вен ства, пу тем утвр ђи ва ња бро ја бо до ва по сва ком од осно ва 
пред ви ђе них на ве де ним од ред ба ма Пра вил ни ка, ни је пре ко ра че на гор ња 
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гра ни ца бо до ва пред ви ђе на Уред бом. Ка ко Устав ни суд, са гла сно чла ну 
167. Уста ва, ни је над ле жан да раз ма тра пи та ња ве за на за це лис ход ност 
до не тих ре ше ња ко ји ма се ру ко во дио до но си лац оспо ре ног Пра вил ни ка 
ка да је вр шио бо до ва ње осно ва за утвр ђи ва ње ре да пр вен ства при ли ком 
ре ша ва ња стам бе них по тре ба су ди ја и за по сле них у Оп штин ском су ду у 
Ста рој Па зо ви, то ни је при хва ће на ини ци ја ти ва за оце ну са гла сно сти од-
ре да ба чла на 18. став 1. тач ка 1. и чла на 22. Пра вил ни ка са Уред бом. У 
том сми слу, Устав ни суд ни је над ле жан ни да вр ши оце ну од ре да ба чла на 
16. Пра вил ни ка ко ји ма су утвр ђе ни осно ви за утвр ђи ва ње ре да пр вен ства 
при ли ком ре ша ва ња стам бе них по тре ба ли ца ко ја ра де у Оп штин ском су-
ду, бу ду ћи да због спе ци фич но сти ра да и ор га ни за ци је Оп штин ског су да 
ни је мо гу ће пре ци зи ра ти ове кри те ри ју ме ка ко то на ла же Уред ба.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд ни је на шао основ за по кре та ње 
по ступ ка по во дом под не те ини ци ја ти ве, те је, са гла сно чла ну 53. став 3. 
За ко на о Устав ном су ду, ре шио да не при хва ти ини ци ја ти ву.

Пред лог да се до до но ше ња ко нач не од лу ке од ре ди ме ра об у ста ве по-
ступ ка по рас пи са ном огла су, Устав ни суд је од ба цио, са гла сно од ред би 
чла на 56. став 3. За ко на о Устав ном су ду, јер је о зах те ву из ини ци ја ти ве 
ко нач но од лу че но.

По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. тач-
ка 5) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-415/2004 од 16. ју ла 2009. го ди не



7. ПРИ ВРЕ МЕ НА МЕ РА





С об зи ром на то да су оспо ре не од ред бе чл. 15в, 15г и 15д За ко на 
ста вље не ван сна ге, пре ста ли су раз ло зи за об у ста ву из вр ше ња по је ди-
нач них ака та и рад њи пред у зе тих на осно ву тих за кон ских од ре да ба, те 
је Суд ме ру об у ста ве уки нуо, са гла сно од ред би чла на 56. став 2. За ко на о 
Устав ном су ду.

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Од би ја се пред лог за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба чл. 15. и 
15ж и чла на 15з став 2. За ко на о ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них 
ор га на у су зби ја њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 42/02, 27/03 и 39/03).

2. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чла на 1. и чла на 2. став 2. За ко на о из ме на ма и до-
пу на ма За ко на о ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них ор га на у су зби ја-
њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла („Слу жбе ни гла сник РС“, број 39/03).

3. Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти чл. 15б, 15в, 15г, 15д и 
15ђ За ко на из тач ке 1.

4. Уки да се Ре ше ње Устав ног су да број IУ-166/03 од 5. ју на 2003. го-
ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 60/03).

5. Од ба цу ју се зах те ви за оце ну са гла сно сти оспо ре них од ре да ба За-
ко на из тач ке 1. са За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку и за оце ну устав но-
сти при ме не За ко на из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
(ви де ти на стра ни 53)

Од лу ка Устав ног су да
Број: IУ-166/2003 од 23. апри ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 51/09)





8. ПО КРЕ ТА ЊЕ ПО СТУП КА





За кон о су ди ја ма
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08)

– члан 30. став 1. и члан 64. став 2.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти од ред бе чла на 30. став 
1. у де лу ко ји гла си: „Су ди ја мо же би ти члан Ре пу блич ке из бор не ко ми-
си је, од но сно из бор не ко ми си је ауто ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве“ и од ред бе чла на 64. став 2. у де лу ко ји гла си: „ми ни стра 
над ле жног за пра во су ђе“ За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 116/08).

2. Ре ше ње до ста ви ти На род ној скуп шти ни на од го вор.
3. Рок за да ва ње од го во ра је 45 да на од да на при је ма овог ре ше ња.
4. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

О б р а з л о ж е њ е
............................
Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУз-42/2009 од 19. фе бру а ра 2009. го ди не
(Од лу ка у овом пред ме ту до не та је на сед ни ци Устав ног су да 17. ју на 

2009. го ди не – ви де ти на стра ни 66)

За кон о по ли ци ји
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/05).

– члан 128.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 128. За ко-
на о по ли ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/05).

2. Ово ре ше ње до ста ви ти На род ној скуп шти ни ра ди да ва ња од го во ра 
по во дом по кре ну тог по ступ ка из тач ке 1.

3. Рок за да ва ње од го во ра из тач ке 2. овог ре ше ња је 30 да на од да на 
при је ма Ре ше ња.

О б р а з л о ж е њ е
............................
Ре ше ње Устав ног су да

Број: IУ-68/2006 од 12. мар та 2009. го ди не
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(Од лу ка у овом пред ме ту до не та је на сед ни ци Устав ног су да 9. ју ла 
2009. го ди не-ви де ти на стра ни 88)

За кон о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је
по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на

(„Слу жбе ни лист СРЈ“, број 36/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 84/04 и 101/05)

– члан 36.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти од ред бе чла на 36. За ко на 
о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по осно ву де ви-
зне штед ње гра ђа на („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 36/02 и „Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 80/04 и 101/05).

2. Ре ше ње до ста ви ти На род ној скуп шти ни на од го вор.
3. Ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти и оце ну са гла сно сти са Европ-

ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да од ре да-
ба чла на 2. али не ја 3, чла на 3. и чла на 21. став 1. За ко на из тач ке 1. до ста-
вља ју се На род ној скуп шти ни на ми шље ње.

4. Рок за да ва ње од го во ра и ми шље ња је 30 да на од да на при је ма ре-
ше ња Устав ног су да.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не то је ви ше ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти од-

ре да ба За ко на о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по 
осно ву де ви зне штед ње гра ђа на („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 36/02), на ве-
де них у тач. 1. и 3. из ре ке, као и оце ну са гла сно сти од ре да ба чла на 3. и 
чла на 21. став 1. оспо ре ног За ко на са Европ ском кон вен ци јом за за шти ту 
људ ских пра ва и основ них сло бо да.

Ини ци ја ти ве ко ји ма је тра же на оце на са гла сно сти од ре да ба чл. 21. и 
36. оспо ре ног За ко на у од но су на Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, 
Устав ни суд је, на осно ву за кључ ка до не тог на сед ни ци од 25. мар та 2004. 
го ди не, до ста вио на ми шље ње На род ној скуп шти ни, ко је у оста вље ном 
ро ку од 30 да на ни је до би је но.

За кон о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по 
осно ву де ви зне штед ње гра ђа на до нет je као за кон Са ве зне Ре пу бли ке Ју-
го сла ви је и од да на сту па ња на сна гу Устав не по ве ље др жав не за јед ни це 
Ср би ја и Цр на Го ра („Слу жбе ни лист СЦГ“, број 1/03), на осно ву од ред бе 
чла на 64. став 2. Устав не по ве ље и чла на 20. став 5. За ко на за спро во ђе ње 
Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра („Слу жбе ни лист 
СЦГ“, број 1/03), на ста вио је да се при ме њу је као ре пу блич ки за кон, у де лу 
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у ко ме је дуг Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по осно ву де ви зне штед ње 
гра ђа на утвр ђен као дуг Ре пу бли ке Ср би је. Устав ни суд је кон ста то вао да 
је Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не, у од но су на ко ји је по је ди ним 
ини ци ја ти ва ма тра же на оце на устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на и у 
од но су на ко ји се вр ши ла оце на устав но сти ра ни је до не тих са ве зних за ко-
на ко ји су на ста ви ли да се при ме њу ју као ре пу блич ки про пи си, пре стао 
да ва жи да ном сту па ња на сна гу Уста ва од 2006. го ди не. С об зи ром на то 
да је ис те као Устав ним за ко ном за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 98/06) утвр ђен рок за ускла ђи ва ње ре пу-
блич ких за ко на са Уста вом од 2006. го ди не, ко ји се од но си и на ра ни је са-
ве зне за ко не ко ји су на осно ву од ред бе чла на 64. став 2. Устав не по ве ље 
на ста ви ли да се при ме њу ју као ре пу блич ки про пи си, устав ност оспо ре-
них од ре да ба За ко на, на осно ву чла на 167. Уста ва, оце њу је се у од но су на 
Устав од 2006. го ди не.

За ко ном о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07) про-
пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре да на сту па-
ња на сна гу овог за ко на, окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на (члан 112.).

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да је вла да ви на пра ва основ-
на прет по став ка Уста ва и да по чи ва на нео ту ђи вим људ ским пра ви ма; да 
се вла да ви на пра ва оства ру је устав ним јем стви ма људ ских и ма њин ских 
пра ва, по де лом вла сти, не за ви сном суд ском вла шћу и по ви но ва њем вла-
сти Уста ву и за ко ну (члан 3.); да уре ђе ње вла сти по чи ва на по де ли вла сти 
на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску, да се од нос три гра не вла сти за сни ва 
на рав но те жи и ме ђу соб ној кон тро ли и да је суд ска власт не за ви сна (члан 
4. ст. 2, 3. и 4.); да се људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом не по-
сред но при ме њу ју и да се Уста вом јем че и као та ква при ме њу ју људ ска и 
ма њин ска пра ва за јем че на оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног 
пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма и за ко ни ма (члан 18. ст. 1. 
и 2.); да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по 
би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но-
сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог 
уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи-
зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. став 3.); да сва ко има пра во да не за ви сан, 
не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро-
ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти 
сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и оп ту жба ма про тив 
ње га (члан 32. став 1.); да се јем чи јед на ка за шти та пра ва пред су до ви ма 
и дру гим др жав ним ор га ни ма, има о ци ма јав них овла шће ња и ор га ни ма 
ауто ном не по кра ји не и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и да сва ко има пра-
во на жал бу или дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је 
о ње го вом пра ву, оба ве зи или на за ко ном за сно ва ном ин те ре су (члан 36.); 
да се јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них 
на осно ву за ко на и да пра во сво ји не мо же би ти од у зе то или огра ни че но 
са мо у јав ном ин те ре су утвр ђе ном на осно ву за ко на, уз на кна ду ко ја не 
мо же би ти ни жа од тр жи шне (члан 58. ст. 1. и 2.); да Ре пу бли ка Ср би ја, 
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ауто ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо гу да се за ду жу-
ју и да се усло ви и по сту пак за ду жи ва ња уре ђу ју за ко ном (члан 93.); да 
Ре пу бли ка Ср би ја, по ред оста лог, уре ђу је и обез бе ђу је оства ри ва ње и за-
шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на, устав ност и за ко ни тост, по сту пак пред 
су до ви ма и дру гим др жав ним ор га ни ма, мо не тар ни, бан кар ски, де ви зни 
и ца рин ски си стем, сво јин ске и обли га ци о не од но се и за шти ту свих об-
ли ка сво ји не, дру ге еко ном ске од но се од оп штег ин те ре са и дру ге од но се 
од ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју, у скла ду са Уста вом (члан 97. тач. 2, 6, 
7, 8. и 17.); да је суд ска власт је дин стве на на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср-
би је, као и да су су до ви са мо стал ни и не за ви сни у свом ра ду и да су де на 
осно ву Уста ва, за ко на и дру гих оп штих ака та, ка да је то пред ви ђе но за ко-
ном, оп ште при хва ће них пра ви ла ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе них ме-
ђу на род них уго во ра (члан 142. ст. 1. и 2.); да се суд ске од лу ке за сни ва ју на 
Уста ву, за ко ну, по твр ђе ном ме ђу на род ном уго во ру и про пи су до не том на 
осно ву за ко на, да су суд ске од лу ке оба ве зне за све и не мо гу би ти пред мет 
ван суд ске кон тро ле и да суд ску од лу ку мо же пре и спи та ти са мо над ле жни 
суд, у за ко ном про пи са ном по ступ ку (члан 145. ст. 2, 3. и 4.).

Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо-
да про пи са но је: да се ужи ва ње пра ва и сло бо да пред ви ђе них у овој Кон-
вен ци ји обез бе ђу је без дис кри ми на ци је по би ло ком осно ву, као што су 
пол, ра са, бо ја ко же, је зик, ве ро и спо вест, по ли тич ко или дру го ми шље ње, 
на ци о нал но или со ци јал но по ре кло, ве за са не ком на ци о нал ном ма њи-
ном, имов но ста ње, ро ђе ње или дру ги ста тус (члан 14.); да сва ко фи зич ко 
и прав но ли це има пра во на нео ме та но ужи ва ње сво је имо ви не, да ни ко 
не мо же би ти ли шен сво је имо ви не, осим у јав ном ин те ре су и под усло ви-
ма пред ви ђе ним за ко ном и оп штим на че ли ма ме ђу на род ног пра ва, као и 
да прет ход не од ред бе ни на ко ји на чин не ути чу на пра во др жа ве да при-
ме њу је за ко не ко је сма тра по треб ним да би ре гу ли са ла ко ри шће ње имо-
ви не у скла ду са оп штим ин те ре си ма или да би обез бе ди ла на пла ту по ре-
за или дру гих да жби на (члан 1. Про то ко ла 1. уз Европ ску кон вен ци ју).

Оспо ре ним од ред ба ма За ко на о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре-
пу бли ке Ју го сла ви је по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на про пи са но је: да 
јав ни дуг из чла на 1. из но си 4,2 ми ли јар де евра и об у хва та и ка ма ту об ра-
чу на ту по ка мат ној сто пи од 2% го ди шње за пе ри од од 1. апри ла 2002. го-
ди не до ро ко ва до спе ћа утвр ђе них овим за ко ном – у из но су 0,6 ми ли јар-
де евра (члан 2. али не ја 3.); да оба ве за Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по 
осно ву јав ног ду га утвр ђе ног на на чин из чла на 2. овог за ко на по ста је, од 
да на сту па ња на сна гу тог за ко на, оба ве за, од но сно дуг Ре пу бли ке Ср би је 
и Ре пу бли ке Цр не Го ре – сра змер но ви си ни де ви зне штед ње гра ђа на чи-
је је пре би ва ли ште на те ри то ри ји тих ре пу бли ка (члан 3.); да др жа вља ни 
бив ших ре пу бли ка СФРЈ, ко је ни су у са ста ву Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла-
ви је, а ко ји су де ви зну штед њу из чла на 2. За ко на по ло жи ли код овла шће-
них ба на ка са се ди штем на те ри то ри ји Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, као 
и др жа вља ни СРЈ ко ји су де ви зну штед њу по ло жи ли код фи ли ја ла ба на ка 
из тог чла на ко је су се на ла зи ле на те ри то ри ји бив ших ре пу бли ка СФРЈ до 
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мо мен та от це пље ња тих ре пу бли ка – сво ја по тра жи ва ња по осно ву де ви-
зне штед ње гра ђа на оства ру ју на на чин ко ји се уго во ри са др жа ва ма сук-
це со ри ма СФРЈ (члан 21. став 1.); да се да ном сту па ња на сна гу овог за ко-
на об у ста вља ју суд ски по ступ ци за на пла ту де ви зне штед ње об у хва ће не 
овим за ко ном, укљу чу ју ћи и из вр шне по ступ ке (члан 36.).

По сту па ју ћи по под не тим ини ци ја ти ва ма, Устав ни суд је оце нио да има 
осно ва за по кре та ње по ступ ка по во дом ини ци ја ти ва ко ји ма је оспо ре на 
устав ност од ред бе чла на 36. За ко на. Ини ци ја то ри ову од ред бу За ко на оспо-
ра ва ју на во де ћи да се об у ста вља њем пра во сна жних и из вр шних пре су да 
ре дов них су до ва по вре ђу је прин цип вла да ви не пра ва ко ји се за сни ва на не-
за ви сно сти суд ске вла сти, као и да се оне мо гу ћа ва суд ска кон тро ла над од-
лу ка ма овла шће них ба на ка у по гле ду сер ви си ра ња ста ре де ви зне штед ње.

За оце ну устав но сти чла на 36. За ко на, по оце ни Су да, од зна ча ја су 
од ред бе Уста ва ко је утвр ђу ју да је вла да ви на пра ва основ на прет по став-
ка Уста ва и да по чи ва на нео ту ђи вим људ ским пра ви ма и да се вла да ви на 
пра ва оства ру је устав ним јем стви ма људ ских и ма њин ских пра ва, по де-
лом вла сти и не за ви сном суд ском вла шћу (члан 3.), од ре ђу ју да уре ђе ње 
вла сти по чи ва на по де ли вла сти на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску и да је 
суд ска власт не за ви сна (члан 4. ст. 2. и 4.), јем че пра во на пра вич но су ђе-
ње, пра во на јед на ку за шти ту пра ва и на прав но сред ство и пра во на имо-
ви ну (чл. 32, 36. и 58.), га ран ту ју са мо стал ност и не за ви сност су до ва (члан 
142. ст. 1. и 2.), про пи су ју оба ве зност суд ских од лу ка, као и да суд ске од-
лу ке не мо гу би ти пред мет ван суд ске кон тро ле и да суд ску од лу ку мо же 
пре и спи ти ва ти са мо над ле жни суд у за ко ном про пи са ном по ступ ку (члан 
145. ст. 2, 3. и 4.). По ла зе ћи од то га да се оспо ре ном од ред бом чла на 36. 
За ко на об у ста вља ју суд ски по ступ ци за на пла ту де ви зне штед ње, укљу-
чу ју ћи и из вр шне по ступ ке, по оце ни Су да, осно ва но се по ста вља пи та ње 
да ли се том од ред бом За ко на по вре ђу је Уста вом утвр ђен прин цип по де ле 
вла сти на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску, као и Уста вом утвр ђен не за ви-
сан по ло жај суд ске вла сти. Та ко ђе се, по оце ни Су да, осно ва но по ста вља 
пи та ње да ли се об у ста вља њем суд ских по сту па ка, укљу чу ју ћи и из вр шне, 
до во ди у пи та ње оства ри ва ње Уста вом и ме ђу на род ним пра вом за јем че-
них људ ских пра ва на суд ску за шти ту.

Из на ве де них раз ло га, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 53. став 
1. За ко на о Устав ном су ду, оце нио да има осно ва за по кре та ње по ступ-
ка по во дом ини ци ја ти ва ко ји ма се оспо ра ва од ред ба чла на 36. За ко на о 
ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по осно ву де ви зне 
штед ње гра ђа на.

По во дом ини ци ја ти ва ко ји ма се тра жи оце на устав но сти и оце на са-
гла сно сти са Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ-
них сло бо да од ре да ба чла на 2. али не ја 3, чла на 3. и чла на 21. став 1. оспо-
ре ног За ко на, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 33. став 2. За ко на 
о Устав ном су ду и чла на 82. став 1. тач ка 10. По слов ни ка о ра ду Устав ног 
су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), за кљу чио да за тра жи ми-
шље ње На род не скуп шти не.
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Има ју ћи у ви ду из ло же но, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 46. 
тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног 
су да, до нео ре ше ње као у из ре ци.

По ла зе ћи од то га да се оспо ре ним За ко ном о ре гу ли са њу јав ног ду га 
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на, као и 
За ко ном о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по уго-
во ри ма о де ви зним де по зи ти ма гра ђа на оро че ним код Да фи мент бан ке а. 
д., Бе о град у ли кви да ци ји и по де ви зним сред стви ма гра ђа на по ло же ним 
код Бан ке при ват не при вре де Цр не Го ре д. д. Под го ри ца („Слу жбе ни лист 
СРЈ“, број 36/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/05), ко ји је оспо рен у 
пред ме ту ко ји се у Устав ном су ду во ди под бро јем IУ-260/03, уре ђу је вра-
ћа ње „ста ре де ви зне штед ње“, да их под но си о ци ини ци ја ти ве, по ред оста-
лог, оспо ра ва ју из раз ло га да ни су у мо гућ но сти да оства ре пра во на по-
вра ћај те штед ње ко ју су де по но ва ли код овла шће них ба на ка са се ди штем 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, јер ни су има ли пре би ва ли ште на те ри-
то ри ји Ре пу бли ке, од но сно др жа вљан ство Ре пу бли ке Ср би је на дан сту-
па ња на сна гу тих за ко на, као и из раз ло га да су суд ски по ступ ци ко је су 
во ди ли ра ди остваривањa пра ва на ту штед њу об у ста вље ни, Устав ни суд 
је оце нио да, са гла сно од ред би чла на 105. За ко на о Устав ном су ду, оба ве-
сти На род ну скуп шти ну о ста во ви ма Европ ског су да за људ ска пра ва са-
др жа ним у по је ди ним пре су да ма тог Су да, а ко је се од но се на „ста ру де ви-
зну штед њу“. У пред ме ту Је ли чић про тив Бо сне и Хер це го ви не, Европ ски 
суд је пре су дом од 31. ок то бра 2006. го ди не утвр дио по вре ду чла на 6. и 
чла на 1. Про то ко ла 1. уз Европ ску кон вен ци ју, јер је, по схва та њу тог су да, 
др жа ва би ла ду жна да обез бе ди из вр ше ње пра во сна жне и из вр шне пре-
су де до ма ћег су да ко јом је под но си о цу жал бе утвр ђе но пра во на ис пла-
ту ста ре де ви зне штед ње. По во дом из вр ша ва ња оба ве зе бив ше СФРЈ по 
осно ву „ста ре“ де ви зне штед ње, ко ја је об у хва ће на Уго во ром о пи та њи ма 
сук це си је ко ји је за кљу чен у Бе чу 29. ју на 2001. го ди не и ко ји је Са ве зна 
Ре пу бли ка Ју го сла ви ја ра ти фи ко ва ла За ко ном о по твр ђи ва њу Спо ра зу-
ма о пи та њи ма сук це си је („Слу жбе ни лист СРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри“, 
број 6/02), Европ ски суд за људ ска пра ва у пре су ди Ко ва чич и др. про тив 
Сло ве ни је од 3. ок то бра 2008. го ди не, до не тој по во дом зах те ва за вра ћа-
ње ста ре де ви зне штед ње, из ра зио је став „да иако та ква пи та ња спа да ју у 
над ле жност Су да у скла ду са чла ном 32. Кон вен ци је, Суд мо же са мо да се 
сло жи са гле ди штем Скуп шти не Са ве та Евро пе из Ре зо лу ци је 1410 (2004) 
да пи та ње на кна де ште те та ко ве ли ком бро ју ли ца мо ра би ти ре ше но спо-
ра зу мом из ме ђу др жа ва сук це со ра и да Суд у скла ду с тим по зи ва др жа ве 
сук це со ре да на ста ве пре го во ре има ју ћи у ви ду по тре бу да про блем бу де 
што ско ри је ре шен“ (тач ка 256. пре су де).

По ла зе ћи од то га да је Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја јед на од др жа-
ва сук це со ра бив ше СФРЈ, као и да је део де ви зне штед ње био де по но ван 
код ба на ка са се ди штем на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, Устав ни суд је 
за кљу чио да На род ну скуп шти ну оба ве сти о ста во ви ма Европ ског су да за 
људ ска пра ва са др жа ним у на ве де ним пре су да ма тог Су да и по тре би да 
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Ре пу бли ка Ср би ја као чла ни ца Са ве та Евро пе, са сво је стра не, пре ду зме 
ме ре за ре ша ва ње про бле ма ста ре де ви зне штед ње, у скла ду са Ре зо лу ци-
јом број 1410 (2004) Са ве та Евро пе.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-122/2004 од 16. апри ла 2009. го ди не

За кон о сте чај ном по ступ ку
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 84/04)

– члан 96.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 96. За ко-
на о сте чај ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, број 84/04).

2. Ре ше ње из тач ке 1. до ста ви ти На род ној Скуп шти ни ра ди да ва ња 
од го во ра.

3. Рок за да ва ње од го во ра је 30 да на од да на при је ма ре ше ња.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ни суд је у по ступ ку од лу чи ва ња по устав ној жал би Ла за ра Му-

ни жа бе из Но вог Са да, ко ју је под нео про тив ре ше ња Тр го вин ског су да у 
Но вом Са ду Ст-16/06 од 17, 20. и 28. де цем бра 2007. го ди не и ре ше ња Ви-
шег тр го вин ског су да Пвж. 79/08 од 14. фе бру а ра 2008. го ди не, због по вре-
де на че ла устав них јем ста ва људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо да из чла-
на 3. став 1, чла на 16. став 2. и чла на 19. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, као и 
по вре де пра ва на имо ви ну из чла на 58. став 1. Уста ва, на сед ни ци одр жа ној 
9. апри ла 2009. Го ди не, до нео За кљу чак да се по кре не по сту пак за оце ну 
устав но сти од ред бе чла на 96. став 1. За ко на о сте чај ном по ступ ку на ве де-
ног у из ре ци и да се за ста не са од лу чи ва њем по под не тој устав ној жал би.

На и ме, под но си лац устав не жал бе је као вла сник пред у зе ћа „Тех но-
маг-терм“, д. о.о. из Но вог Са да, у сте чај ном по ступ ку ко ји је по кре нут 5. 
ју ла 2006. го ди не пред Тр го вин ским су дом у Но вом Са ду над сте чај ним 
ду жни ком А. Д. „Об но ва“ при ја вио сво је по тра жи ва ње пре ма сте чај ном 
ду жни ку, а као до каз о осно ва но сти свог по тра жи ва ња под нео је пра во-
сна жну и из вр шну суд ску пре су ду од 17. ју на 2005. го ди не. На кон што је 
сте чај ни управ ник оспо рио по тра жи ва ње под но си о ца устав не жал бе, по-
сту па ју ћи суд је за кључ ком од 15. но вем бра 2006. го ди не оспо рио ње го во 
по тра жи ва ње у це ло сти, да би 29. но вем бра 2006. го ди не од био при го вор 
под нет про тив овог за кључ ка, а 16. но вем бра 2007. го ди не и пред лог за 
ар би три ра ње, те је под но си о ца устав не жал бе, са гла сно од ред ба ма чла-
на 96. За ко на о сте чај ном по ступ ку, упу тио на пар ни цу, ра ди утвр ђи ва-
ња ње го вог по тра жи ва ња. Пре ма из ра же ном прав ном ста ву пр во сте пе ног 
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и дру го сте пе ног тр го вин ског су да, уко ли ко сте чај ни управ ник оспо ри 
при ја вље но по тра жи ва ње, сва ки по ве ри лац чи је је по тра жи ва ње оспо ре но 
упу ћу је се на пар ни цу ра ди утвр ђи ва ња оспо ре ног по тра жи ва ња, бу ду ћи 
да За кон о сте чај ном по ступ ку не пра ви раз ли ку из ме ђу по ве ри ла ца ко ји 
при ја вљу ју по тра жи ва ње по осно ву из вр шне суд ске ис пра ве ко ја се од но си 
на то по тра жи ва ње и дру гих по ве ри ла ца ко ји та кву ис пра ву не ма ју.

Под но си лац устав не жал бе сма тра да је оспо ре ним ре ше њи ма Тр го-
вин ског су да у Но вом Са ду и Ви шег тр го вин ског су да на ру шен устав ни 
прин цип ко јим се јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских 
пра ва сте че них на осно ву за ко на, из чла на 58. Уста ва и „пра во на прав ну 
си гур ност, за сно ва но на на че лу вла да ви не пра ва (члан 3. Уста ва)“.

Устав ни суд је, на кон раз ма тра ња устав не жал бе, оспо ре них суд ских 
ре ше ња, од го ва ра ју ћих устав них од ред би и од ред би За ко на о сте чај ном 
по ступ ку, оце нио да се осно ва но мо же по ста ви ти пи та ње са гла сно сти 
са Уста вом од ред бе чла на 96. За ко на о сте чај ном по ступ ку, ко је су би ле 
основ за упу ћи ва ње под но си о ца устав не жал бе, као по ве ри о ца чи је је по-
тра жи ва ње оспо ре но у сте чај ном по ступ ку, на пар ни цу, ра ди утвр ђи ва ња 
по тра жи ва ња за ко је је већ имао пра во сна жну и из вр шну суд ску пре су ду.

За кон о сте чај ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, број 84/04), ко-
јим су уре ђе ни усло ви и на чин по кре та ња и спро во ђе ња сте чај ног по ступ-
ка, у од ред би чла на 73. ст. 1. и 2. про пи су је да се од да на по кре та ња сте-
чај ног по ступ ка не мо же про тив сте чај ног ду жни ка, од но сно над ње го вом 
имо ви ном, од ре ди ти и спро ве сти при нуд но из вр ше ње, ни ти би ло ко ја ме ра 
по ступ ка из вр ше ња у ци љу на ми ре ња по тра жи ва ња, осим из вр ше ња ко ја 
се од но се на тро шко ве сте чај ног по ступ ка, те да се по ступ ци ко ји су у то ку 
пре ки да ју. У де лу „VII Утвр ђи ва ње по тра жи ва ња“, од ред ба ма чл. 90. до 97. 
За ко на уре ђе но је, по ред оста лог, при ја вљи ва ње по тра жи ва ња (члан 90.) и 
по сту пак утвр ђи ва ња по тра жи ва ња и ли ста по тра жи ва ња (чл. 92. до 96.).

Од ред ба ма чла на 96. ст. 1. до 3. За ко на про пи са но је, по ред оста лог, 
да се по ве ри лац чи је је по тра жи ва ње оспо ре но упу ћу је на пар ни цу ра ди 
утвр ђи ва ња оспо ре ног по тра жи ва ња, ко ју мо же да по кре не у ро ку од осам 
да на од да на при је ма за кључ ка о оспо ре ним по тра жи ва њи ма, да се на пар-
ни цу упу ћу је по ве ри лац ко ји је оспо рио по тра жи ва ње дру гог по ве ри о ца 
при зна то од стра не сте чај ног управ ни ка, као и да се оспо ре но по тра жи ва-
ње сма тра при зна тим ако по ве ри лац ко ји је оспо рио по тра жи ва ње дру гог 
по ве ри о ца не по кре не пар ни цу у за ко ном про пи са ном ро ку. Од ред ба ма 
ст. 3. до 10. истог чла на За ко на је про пи са на ду жност да се оба ве сти сте-
чај но ве ће о по кре та њу пар нич ног по ступ ка, по сле ди це про пу шта ња оба-
ве ште ња, мо гућ ност и усло ви под ко ји ма о оспо ре ном по тра жи ва њу од-
лу чу је сте чај ни су ди ја као ар би тар по је ди нац, од но сно ар би тра жно ве ће у 
ар би тра жном по ступ ку.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да је вла да ви на пра ва основ-
на прет по став ка Уста ва и по чи ва на нео ту ђи вим људ ским пра ви ма, и да 
се вла да ви на пра ва оства ру је, по ред оста лог, устав ним јем стви ма људ ских 
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и ма њин ских пра ва, по де лом вла сти, не за ви сном суд ском вла шћу и по-
ви но ва њем вла сти Уста ву и за ко ну (члан 3.); да уре ђе ње вла сти по чи ва на 
по де ли вла сти на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску, да је суд ска власт не-
за ви сна (члан 4. ст. 2. и 4.); да људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста-
вом мо гу за ко ном би ти огра ни че на ако огра ни че ње до пу шта Устав, у свр-
хе ра ди ко јих га Устав до пу шта, у оби му нео п ход ном да се устав на свр ха 
огра ни че ња за до во љи у де мо крат ском дру штву и без за ди ра ња у су шти-
ну за јем че ног пра ва, да се до стиг ну ти ни во људ ских и ма њин ских пра ва 
не мо же сма њи ва ти, да су при огра ни ча ва њу људ ских и ма њин ских пра ва 
сви др жав ни ор га ни, а на ро чи то су до ви, ду жни да во де ра чу на о су шти ни 
пра ва ко је се огра ни ча ва, ва жно сти свр хе огра ни че ња, при ро ди и оби му 
огра ни че ња, од но су огра ни че ња са свр хом огра ни че ња и о то ме да ли по-
сто ји на чин да се свр ха огра ни че ња по стиг не ма њим огра ни че њем пра ва 
(члан 20.); да се јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва 
сте че них на осно ву за ко на (члан 58. став 1.); да се суд ске од лу ке за сни ва ју 
на Уста ву, за ко ну, по твр ђе ном ме ђу на род ном уго во ру и про пи су до не том 
на осно ву за ко на, да су суд ске од лу ке оба ве зне за све и не мо гу би ти пред-
мет ван суд ске кон тро ле, да суд ску од лу ку мо же пре и спи ти ва ти са мо над-
ле жни суд, у за ко ном про пи са ном по ступ ку (члан 145. ст. 2. до 4.).

Из це ли не од ре да ба на ве де ног чла на 96. те чла на 94. став 9. За ко на о 
сте чај ном по ступ ку, ко јим је про пи са но да сте чај ни по ве ри лац ко ји до-
ка же сво је по тра жи ва ње у пар ни ци на ко ју је упу ћен, има пра во да тра-
жи ис пра вља ње та бе ле у ли сти утвр ђе них по тра жи ва ња, као и чла на 118. 
став 1. За ко на пре ма ко ме по ве ри лац ко ји је упу ћен на пар ни цу под но си 
у ро ку од 15 да на од да на из ла га ња на цр та глав не де о бе до каз да је под нео 
ту жбу, про из ла зи да и по ве ри лац, чи је је по тра жи ва ње већ утвр ђе но пра-
во сна жном и из вр шном пре су дом, има исти по ло жај као и дру ги по ве ри-
о ци ко ји та кву ис пра ву не ма ју, од но сно да сте чај но ве ће мо ра да упу ти на 
пар ни цу сте чај ног по ве ри о ца, а не сте чај ног управ ни ка ко ји је оспо рио 
по тра жи ва ње сте чај ном по ве ри о цу.

За раз ли ку од ва же ћег За ко на о сте чај ном по ступ ку, За кон о при нуд-
ном по рав на њу, сте ча ју и ли кви да ци ји („Слу жбе ни лист СФРЈ“, број 84/89 
и „Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 37/93 и 28/96) ко ји је пре стао да ва жи да ном 
по чет ка при ме не За ко на о сте чај ном по ступ ку, у од ред би чла на 127. ст. 1. 
и 2. про пи си вао је да ће сте чај но ве ће ре ше њем упу ти ти по ве ри о ца чи је је 
по тра жи ва ње оспо ре но да у ро ку од осам да на од да на до ста вља ња ре ше ња 
по кре не по сту пак пред су дом или дру гим ор га ном ра ди утвр ђи ва ња оспо-
ре ног по тра жи ва ња, а ако се оспо ра ва по тра жи ва ње по ве ри о ца ко ји је за 
ово по тра жи ва ње већ сте као из вр шну ис пра ву, сте чај но ве ће је упу ћи ва ло 
по ве ри о ца, од но сно сте чај ног ду жни ка, за ви сно од то га ко је од њих оспо-
рио по тра жи ва ње, на по кре та ње пар нич ног, од но сно управ ног или дру гог 
по ступ ка. По ста но ви шту та да шње суд ске прак се, ако је оспо ре но по тра-
жи ва ње по ве ри о ца ко ји је за ово по тра жи ва ње већ сте као из вр шну ис пра-
ву, сте чај но ве ће је упу ћи ва ло на по кре та ње пар нич ног по ступ ка сте чај ног 
управ ни ка ко ји је оспо рио по тра жи ва ње, а не сте чај ног по ве ри о ца.
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По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва и за ко на, Устав ни суд је оце-
нио да су основ на спор на устав но прав на пи та ња ко ја се по ста вља ју у ве-
зи са од ред бом чла на 96. За ко на о сте чај ном по ступ ку – ка кав је прав ни 
по ло жај по ве ри о ца ко ји има пра во сна жну и из вр шну пре су ду у по гле ду 
по тра жи ва ња при ја вље ног у сте чај ном по ступ ку и ко и под ко јим усло ви-
ма мо же оспо ра ва ти по тра жи ва ње та квог по ве ри о ца. С об зи ром на то да 
за ко но да вац ни је по себ но уре дио раз ло ге због ко јих се та кво по тра жи ва-
ње мо же оспо ра ва ти, а про пи сао је да се по ве ри лац чи је је по тра жи ва ње 
оспо ре но упу ћу је на пар ни цу ра ди утвр ђи ва ња оспо ре ног по тра жи ва ња, 
Устав ни суд је оце нио да од го вор на ова пи та ња мо гу би ти од зна ча ја са 
ши рег аспек та за шти те људ ских пра ва и сло бо да, ко ја мо гу би ти по вре ђе-
на у сте чај ном по ступ ку, а што спа да у основ не функ ци је Устав ног су да, 
са гла сно чла ну 166. став 1. Уста ва.

Устав ни суд је, с об зи ром на на ве де но, оце нио да се осно ва но мо гу по-
ста ви ти пи та ња: да ли се по ве ри лац ко ји рас по ла же пра во сна жном и из-
вр шном ис пра вом, а сте чај ни управ ник му је оспо рио по тра жи ва ње, мо же 
упу ти ти да у пар ни ци утвр ђу је сво је по тра жи ва ње, за ко је већ има пра во-
сна жну и из вр шну пре су ду; да ли та квим за кон ским ре ше њем пра во сна жна 
и из вр шна ис пра ва гу би прав но деј ство пра во сна жно сти; да ли се да ва њем 
за кон ске мо гућ но сти сте чај ном управ ни ку да, без ика квих огра ни че ња, 
оспо ра ва по тра жи ва ње по ве ри о ца ко ји пре ма сте чај ном ду жни ку има пра-
во сна жну и из вр шну ис пра ву, а сте чај ном ве ћу пра ва да упу ћу је по ве ри о ца 
ко ји има пра во сна жну и из вр шну суд ску од лу ку на пар ни цу, за ди ре у са му 
су шти ну сте че ног пра ва из суд ске пре су де; да ли се ти ме угро жа ва ју имо-
вин ска пра ва сте чај них по ве ри ла ца сте че на на осно ву пра во сна жне и из вр-
шне ис пра ве; да ли по сто је упут ства и ме ха ни зми по мо ћу ко јих спро во ђе ње 
ова квих дис кре ци о них овла шће ња ор га на сте чај ног по ступ ка о упу ћи ва њу 
на по нов но во ђе ње пар нич ног по ступ ка мо же би ти под врг ну то кон тр о ли, 
та ко да шти ти по је дин ца од „про из вољ ног по на ша ња“ ор га на сте чај ног по-
ступ ка, укљу чу ју ћи еви дент ну мо гућ ност зло у по тре бе овла шће ња.

Сто га је Устав ни суд оце нио да се осно ва но по ста вља пи та ње да ли су 
од ред бе чла на 96. За ко на о сте чај ном по ступ ку у са гла сно сти с од ред ба ма 
чл. 3, 4, 20, 58. и 145. Уста ва, те да ли се овим од ред ба ма За ко на до во ди у 
пи та ње оства ри ва ње Уста вом за јем че ног пра ва на мир но ужи ва ње сво ји-
не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них на осно ву за ко на.

Из на ве де них раз ло га, Устав ни суд је оце нио да су се сте кли усло ви 
да Суд по соп стве ној ини ци ја ти ви, на осно ву чла на 50. став 2. За ко на о 
Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), до не се Ре ше ње о по-
кре та њу по ступ ка за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 96. За ко на о сте-
чај ном по ступ ку.

На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 46. став 1. тач ка 1) За ко на о 
Устав ном су ду и чла на 82. тач ка 10. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Суд је до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУз-69/2009 од 28. апри ла 2009. го ди не
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За кон о Ви со ком са ве ту суд ства
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08)

– члан 56.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та ју се ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва-
ње не у став но сти од ре да ба чла на 52. ст. 5. и 6. За ко на о Ви со ком са ве ту 
суд ства („Слу жбе ни гла сник РС“, број 116/08).

2. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти и са гла сно сти са по твр-
ђе ним ме ђу на род ним уго во ром од ре да ба чла на 56. За ко на из тач ке 1.

3. Ово ре ше ње до ста ви ти На род ној скуп шти ни ра ди да ва ња од го во ра 
по во дом по кре ну тог по ступ ка из тач ке 2.

4. Рок за да ва ње од го во ра из тач ке 3. овог ре ше ња је 15 да на од да на 
при је ма ре ше ња.

О б р а з л о ж е њ е
(ви де ти на стра ни 201)

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУз-44/2009 од 4. ју на 2009. го ди не

За кон о ло кал ним из бо ри ма
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07)

– чл. 18, 43. и 47.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чла на 19. За ко на о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 129/07).

2. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чл. 18, 43. и 47. 
За ко на из тач ке 1.

3. Ово Ре ше ње до ста ви ти На род ној скуп шти ни ра ди да ва ња од го во ра 
по во дом по кре ну тог по ступ ка из тач ке 2.

4. Рок за да ва ње од го во ра из тач ке 3. овог Ре ше ња је 60 да на од да на 
при је ма Ре ше ња.

О б р а з л о ж е њ е
(ви де ти на стра ни 218)

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУз-52/2008 од 2. ју ла 2009. го ди не
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За кон о спор ту
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 52/96 и 101/05)

– члан 71.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 71. За ко-
на о спор ту („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 52/96 и 101/05).

2. Ре ше ње до ста ви ти На род ној скуп шти ни ра ди да ва ња од го во ра.
3. Рок за да ва ње од го во ра је 60 да на од да на при је ма ре ше ња.

О б р а з л о ж е њ е
У по ступ ку оце не устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба Уред бе о на-

ци о нал ним при зна њи ма и на гра да ма за по се бан до при нос раз во ју и 
афир ма ци ји спор та („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 65/06 и 6/07) и од ре да-
ба Уред бе о на ци о нал ним при зна њи ма и на гра да ма за по се бан до при нос 
раз во ју и афир ма ци ји спор та („Слу жбе ни гла сник РС“, број 24/09) у пред-
ме ту број IУ–42/07, Устав ни суд је оце нио да се осно ва но по ста вља пи та-
ње са гла сно сти од ре да ба на ве де них уред би са Уста вом и за ко ном, као и то 
да вр ста уоче не не у став но сти и не за ко ни то сти на ве де них под за кон ских 
ака та зах те ва прет ход ну кон тро лу устав не за сно ва но сти од ре да ба За ко на 
о спор ту („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 52/96 и 101/05) као не по сред ног 
прав ног осно ва за до но ше ње на ве де них уред би. Из тог раз ло га, Устав ни 
суд је, на сед ни ци одр жа ној 14. ма ја 2009. го ди не, за кљу чио да за ста не са 
по ступ ком оце не устав но сти и за ко ни то сти на ве де них уред би, те да при-
сту пи ис пи ти ва њу устав но сти од ре да ба За ко на о спор ту. У спро ве де ном 
прет ход ном по ступ ку, Суд је оце нио да се осно ва но мо же по ста ви ти пи-
та ње са гла сно сти са Уста вом од ре да ба За ко на о спор ту на ве де них у из ре-
ци, и то из сле де ћих раз ло га:

Од ред ба чла на 71. став 1. За ко на о спор ту, на осно ву ко је су до не те 
оспо ре не уред бе, про пи су је да Вла да Ре пу бли ке Ср би је „утвр ђу је на ци-
о нал на при зна ња и на гра де за по се бан до при нос раз во ју и афир ма ци ји 
спор та и кри те ри ју ме за њи хо ву до де лу“. На ци о нал на при зна ња и на гра де 
за по се бан до при нос раз во ју и афир ма ци ји спор та, За ко ном су прет ход-
но од ре ђе ни као је дан од „оп штих ин те ре са“ ко ји се оства ру је у обла сти 
спор та, а за чи је се оства ри ва ње сред ства обез бе ђу ју у бу џе ту Ре пу бли ке 
и при ре ђи ва њем ига ра на сре ћу, у скла ду са за ко ном (члан 69. тач ка 10)). 
За кон не са др жи бли жа од ре ђе ња о вр сти, са др жи ни и на чи ну до де љи ва-
ња на ве де них на гра да и при зна ња, иако им да је ата ри бут „на ци о нал ног“ и 
утвр ђу је да се до де љу ју „у оп штем ин те ре су“. За кон ина че уре ђу је оп шта 
пи та ња спорт ских ак тив но сти, пра ва и оба ве зе спор ти ста укљу чу ју ћи и 
рад но прав ни ста тус спор ти ста и пра ва из обла сти со ци јал ног оси гу ра-
ња, ор га ни за ци ју спор та, об ли ке спорт ских ор га ни за ци ја и дру га пи та ња 
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оба вља ња спорт ских ак тив но сти, те над ле жно сти спорт ских ор га ни за ци-
ја, др жав них ор га на, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и др.

У ре а ли за ци ји на ве де ног за кон ског овла шће ња – да утвр ди на ци о нал-
на при зна ња и на гра де за по се бан до при нос раз во ју и афир ма ци ји спор-
та и кри те ри ју ме за њи хо ву до де лу, Вла да је оспо ре ном Уред бом из 2009. 
го ди не од ре ди ла, по ред оста лог: вр сту оства ре них ре зул та та у спорт ским 
так ми че њи ма за ко је се спор ти сти до де љу је на ци о нал но при зна ње; са др-
жи ну (вр сте) на ци о нал ног при зна ња (ди пло ма и до жи вот но ме сеч но нов-
ча но при ма ње у ви си ни од јед не до три про сеч не не то за ра де у Ре пу бли ци 
Ср би ји за ме сец де цем бар прет ход не го ди не, за ви сно од вр сте оства ре-
ног спорт ског ре зул та та – од брон за не ме да ље на европ ском пр вен ству у 
олим пиј ској или па ра о лим пиј ској спорт ској ди сци пли ни до злат не ме да ље 
на Олим пиј ским игра ма, Па ра о лим пиј ским игра ма, Ша хов ској олим пи ја-
ди); бли жа пра ви ла за оства ри ва ње нов ча ног ви да на ци о нал ног при зна ња 
(оства ри ва ње пра ва на нов ча но при ма ње са на вр ше них 40 го ди на жи во-
та, огра ни че ње пра ва на са мо јед ну до де лу истом спор ти сти, уз узи ма ње 
у об зир нај бо љег оства ре ног ре зул та та); си стем до де ле нов ча них на гра да 
(спор ти сти ма и тре не ри ма за ви сно од вр сте оства ре ног ре зул та та и ран га 
так ми че ња од 10.000 до 35.000 евра). Од ред ба ма Уред бе се та ко ђе утвр ђу је 
да акт о до де ли на ци о нал ног при зна ња и нов ча не на гра де до но си Вла да, 
на пред лог ми ни стар ства над ле жног за спорт, про пи су ју се ро ко ви и по-
сту пак при ја вљи ва ња оства ре них ре зул та та ко ји су основ за до де лу при-
зна ња, од но сно на гра де, по сту пак ис пла те пре ко над ле жног на ци о нал ног 
гран ског спорт ског са ве за, мо гућ ност и усло ви за уки да ње до де ље ног на-
ци о нал ног при зна ња, те ускла ђи ва ње пра ва на до жи вот но ме сеч но нов-
ча но при ма ње оства ре но по прет ход но ва же ћој уред би са од ред ба ма ове 
уред бе у слу ча ју оства ри ва ња вред ни јег ре зул та та. Уред бом се уре ђу ју и 
дру га пра ви ла оства ри ва ња пра ва у усло ви ма „сме не“ ре жи ма ове уред бе 
и Уред бе о на ци о нал ним при зна њи ма и на гра да ма за по се бан до при нос 
раз во ју и афир ма ци ји спор та („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 65/06 и 6/07), 
ко ја је у осно ви на исти на чин уре ђи ва ла од но сно пи та ње.

За оце ну устав но сти одредaба чла на 71. За ко на, од зна ча ја су сле де-
ће од ред бе Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ко ји ма се утвр ђу је: да је Ре пу бли ка 
Ср би ја др жа ва ко ја је за сно ва на на вла да ви ни пра ва и со ци јал ној прав ди, 
на че ли ма гра ђан ске де мо кра ти је, те људ ским пра ви ма и сло бо да ма (члан 
1.); да се вла да ви на пра ва оства ру је устав ним јем стви ма људ ских пра ва, 
по де лом вла сти и по ви но ва њем вла сти Уста ву и за ко ну (члан 3. став 2.); 
да уре ђе ње вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји по чи ва на по де ли вла сти на за ко-
но дав ну, из вр шну и суд ску (члан 4. став 2.); да је свр ха устав них јем ста-
ва – очу ва ње људ ског до сто јан ства и оства ре ње пу не сло бо де и јед на ко-
сти сва ког по је дин ца у пра вед ном, отво ре ном и де мо крат ском дру штву, 
за сно ва ном на на че лу вла да ви не пра ва (члан 19.); да су пред Уста вом и 
за ко ном сви јед на ки, да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту, без 
дис кри ми на ци је, да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја – по сред на или 
не по сред на по би ло ком осно ву, а да се не сма тра ју дис кри ми на ци јом 
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по себ не ме ре ко је Ре пу бли ка Ср би ја мо же уве сти ра ди по сти за ња пу-
не рав но прав но сти ли ца или гру пе ли ца ко ја су у су штин ски не јед на ком 
по ло жа ју са оста лим гра ђа ни ма (члан 21.); да Ре пу бли ка Ср би ја по ма же 
раз вој здрав стве не и фи зич ке кул ту ре (члан 68. став 4.); да гра ђа ни и по-
ро ди це ко ји ма је нео п ход на дру штве на по моћ ра ди са вла да ва ња со ци јал-
них и жи вот них те шко ћа и ства ра ње усло ва за за до во ља ва ње основ них 
жи вот них по тре ба има ју пра во на со ци јал ну за шти ту чи је се пру жа ње 
за сни ва на на че ли ма со ци јал не прав де, ху ма ни зма и по што ва ња људ ског 
до сто јан ства; да се пра ва за по сле них и њи хо вих по ро ди ца на со ци јал но 
обез бе ђе ње и оси гу ра ње уре ђу ју за ко ном; да се по себ на за шти та, у скла ду 
са за ко ном, пру жа ин ва ли ди ма, рат ним ве те ра ни ма и жр тва ма ра та, да се 
фон до ви со ци јал ног оси гу ра ња осни ва ју у скла ду са за ко ном (члан 69. ст. 
1, 2, 4. и 5.); да се пен зиј ско оси гу ра ње уре ђу је за ко ном (члан 70. став 1.); 
да Ре пу бли ка Ср би ја, по ред оста лог, уре ђу је и обез бе ђу је оства ри ва ње и 
за шти ту сло бо да и пра ва гра ђа на, устав ност и за ко ни тост, си стем у обла-
сти рад них од но са, со ци јал ног оси гу ра ња и дру гих об ли ка со ци јал не си-
гур но сти, дру ге еко ном ске и со ци јал не од но се од оп штег ин те ре са; си стем 
у обла сти ма здрав ства, со ци јал не за шти те, спор та, од ли ко ва ња Ре пу бли ке 
Ср би је, фи нан си ра ње оства ри ва ња пра ва и ду жно сти Ре пу бли ке Ср би-
је утвр ђе них Уста вом и за ко ном, ор га ни за ци ју, над ле жност и рад ре пу-
блич ких ор га на, дру ге од но се од ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју, у скла ду 
са Уста вом (члан 97. тач. 2, 8, 10, 14, 15, 16. и 17.); да је На род на скуп шти на 
но си лац за ко но дав не вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји (члан 98.); да На род на 
скуп шти на до но си за ко не и дру ге оп ште ак те из над ле жно сти Ре пу бли ке 
Ср би је (члан 99. тач ка 7.); да је Вла да но си лац из вр шне вла сти, да утвр ђу је 
и во ди по ли ти ку, из вр ша ва за ко не и дру ге оп ште ак те На род не скуп шти-
не, до но си уред бе и дру ге оп ште ак те ра ди из вр ша ва ња за ко на, пред ла же 
На род ној скуп шти ни за ко не и дру ге оп ште ак те и од го вор на је На род ној 
скуп шти ни за из вр ша ва ње за ко на и за рад ор га на др жав не упра ве (чл. 
122, 123. и 124.); да је др жав на упра ва са мо стал на, ве за на Уста вом и за ко-
ном, а за свој рад од го вор на је вла ди (члан 136. став 1.).

За кон о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 55/05, 71/05, 101/05 и 
65/08) уре ђу је да Вла да из вр ша ва за ко не и дру ге оп ште ак те На род не 
скуп шти не та ко што до но си оп ште и по је ди нач не прав не ак те и пред у зи-
ма дру ге ме ре, пред ла же за ко не и бу џет (чл. 2, 3, 34. и 35.), а да се уред бом 
по дроб ни је раз ра ђу је од нос уре ђен за ко ном, у скла ду са свр хом и ци љем 
за ко на (члан 42. став 1.).

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва ко је уре ђу ју овла шће ња за-
ко но дав ног ор га на и овла шће ња Вла де при до но ше њу про пи са за из вр-
ша ва ње за ко на, Суд је оце нио да се осно ва но мо же по ста ви ти пи та ње са-
гла сно сти са Уста вом од ред бе чла на 71. став 1. За ко на, а из раз ло га што 
ус по ста вља нео гра ни че но овла шће ње Вла ди да са мо стал но уре ђу је „на-
ци о нал на при зна ња и на гра де за по се бан до при нос раз во ју и афир ма ци-
ји спор та“, од но сно да утвр ђу је вр сте на ци о нал них при зна ња и на гра да, 
кри те ри ју ме и по сту пак за њи хо ву до де лу, а да та пи та ња уоп ште, па ни 
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на нај на чел ни ји на чин ни су прет ход но уре ђе на за ко ном. Од су ство за кон-
ске ре гу ла ти ве у по гле ду од ре ђе ња „на ци о нал них при зна ња и на гра да за 
по се бан до при нос раз во ју и афир ма ци ји спор та“, уз исто вре ме ну устав ну 
ду жност и за кон ску оба ве зу Вла де да до не се са мо про пис за из вр ша ва ње 
за ко на, а не и за из вор но уре ђи ва ње дру штве них од но са, ста вља Вла ду у 
по зи ци ју да са мо стал но утвр ђу је, из ра жа ва и вред ну је на ци о нал ни, од но-
сно оп шти ин те рес у обла сти спор та као обла сти дру штве них од но са чи ји 
се си стем по Уста ву уре ђу је ис кљу чи во за ко ном. На тај на чин, у од су ству 
из вор ног и ори ги нер ног уре ђи ва ња тих пи та ња за ко ном, Вла да са мо стал-
но уста но вља ва вр сту и са др жи ну при зна ња и на гра да, свој ства ли ца ко-
ји ма се до де љу ју при зна ња и на гра де, кри те ри ју ме за до де лу при зна ња и 
на гра да, вр сту и обим при па да ју ћих пра ва но си о цу при зна ња и, по сле-
дич но, фак тич ки не пред ви див број ли ца ко ји ма при па да ју и др.

Да кле, има ју ћи у ви ду из ри чит на лог за ко но дав цу да, у окви ру над ле-
жно сти Ре пу бли ке Ср би је, уре ди, по ред оста лог, и си стем у обла сти спор-
та (члан 97. тач ка 10. Уста ва), по ста вља се пи та ње да ли је у скла ду са Уста-
вом од ред ба чла на 71. став 1. За ко на, ко јом је за ко но да вац, без из ри чи тог 
устав ног овла шће ња, пре нео на Вла ду из вор но уре ђи ва ње на ци о нал них 
при зна ња и на гра да у обла сти спор та. При то ме, Устав ни суд је имао у ви-
ду да се уре ђи ва ње на ве де них пи та ња из чла на 71. став 1. За ко на уред бом 
не од но си на пи та ња во ђе ња те ку ће по ли ти ке у обла сти спор та, са гла сно 
чла ну 123. Уста ва, ни ти пи та ња ко ја спа да ју у круг оних пи та ња ко ја мо-
гу би ти пред мет уре ђи ва ња уред бе као ак та за при ме ну и из вр ша ва ње 
за ко на. Ка ко се уред ба ма за при ме ну за ко на ко је је ди но по Уста ву мо же 
да до но си Вла да не мо гу про пи си ва ти ни ка ква но ва пра ва и оба ве зе ко је 
већ ни су про пи са не за ко ном, то се осно ва но по ста вља пи та ње са гла сно-
сти од ред бе чла на 71. став 1. За ко на са Уста вом, а ко ја пред ста вља прав-
ни основ на ко ји се по зва ла Вла да при ли ком до но ше ња оспо ре них уред би 
о на ци о нал ним при зна њи ма и на гра да ма за по се бан до при нос раз во ју и 
афир ма ци ји спор та.

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва, као и од ре да ба За ко на о др-
жав ној упра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 79/05 и 101/07) ко је утвр ђу ју 
да су ор га ни др жав не упра ве са мо стал ни у вр ше њу сво јих по сло ва и ра-
де у окви ру и на осно ву Уста ва, за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та, 
да у обла сти из вр ша ва ња за ко на до но се и про пи се ко ји ма раз ра ђу ју по је-
ди не од ред бе за ко на, и то са мо на осно ву из ри чи тог овла шће ња, при че-
му тим про пи си ма не мо гу утвр ђи ва ти сво је или ту ђе над ле жно сти, ни ти 
фи зич ким и прав ним ли ци ма уста но вља ва ти пра ва и оба ве зе ко је ни су 
већ уста но вље не за ко ном (члан 7, члан 14. став 1, члан 15. став 2. и члан 
16.), Суд та ко ђе сма тра да и овла шће ње са др жа но у чла ну 71. став 2. За-
ко на, пре ма ко ме „ми ни стар над ле жан за по сло ве спор та утвр ђу је бли же 
усло ве и кри те ри ју ме за сти пен ди ра ње вр хун ских спор ти ста и за нов ча ну 
по моћ вр хун ским спор ти сти ма за ко је се сред ства обез бе ђу ју у бу џе ту Ре-
пу бли ке“, отва ра ди ле му да ли је у пи та њу уре ђи ва ње од но са ко ји спа да ју 
у до мен уре ђи ва ња си сте ма од но са у обла сти спор та и да ли је, као та кво, 
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то уре ђи ва ње ре зер ви са но за за кон ско уре ђи ва ње (ma te ria le gis). Ово пи-
та ње се по ста вља и из раз ло га што и овај основ за бу џет ска да ва ња За-
кон уста но вља ва од ред бом чла на 69. тач ка 9), од ре ђу ју ћи да су „сти пен-
ди је вр хун ским спор ти сти ма за спорт ско уса вр ша ва ње и нов ча на по моћ 
вр хун ским спор ти сти ма са по себ ним за слу га ма“ до мен од но са у ко ји ма 
се оства ру је оп шти ин те рес, а при то ме За кон не са др жи бли же од ре ђе-
ње усло ва и на чи на оства ри ва ња на ве де них пра ва, ни ти од ре ђу је ко се 
сма тра вр хун ским спор ти стом у сми слу овог за ко на, не го, за од ре ђи ва ње 
пој ма вр хун ског спор ти сте упу ћу је на од го ва ра ју ћи акт Спорт ског са ве-
за Ср би је ко ји се до но си у оба вља њу по ве ре них по сло ва (члан 6. став 2. 
у ве зи са чл. 43. и 44.), док сти пен ди је и нов ча на да ва ња по зна је са мо као 
мо гу ћи пред мет уго во ра из ме ђу спор ти сте ама те ра и спорт ске ор га ни за-
ци је (члан 13.).

Има ју ћи у ви ду да пра ва гра ђа на пред ви ђе на од ред ба ма чла на 69. 
тач. 9) и 10) За ко на о спор ту не спа да ју у Уста вом за јем че ни кор пус људ-
ских пра ва и сло бо да, а да је са аспек та укуп них устав них овла шће ња за-
ко но дав ног ор га на утвр ђе них у чла ну 97. Уста ва, мо гу ће и до пу ште но де-
фи ни са ње оп штег ин те ре са дру штва и др жа ве у раз ли чи тим обла сти ма 
од но са, па и у обла сти спор та, и то ис кљу чи во за ко ном ко јим се уре ђу је 
си стем од но са у по је ди ним обла сти ма утвр ђе ним Уста вом, Суд је оце нио 
осно ва ним да по кре не пи та ње устав не за сно ва но сти чла на 71. За ко на о 
спор ту због „де ле ги ра ња за ко но дав них овла шће ња на Вла ду као но си о ца 
из вр шне вла сти“, од но сно на ми ни стар ство као ор ган др жав не упра ве, 
за шта у Уста ву не по сто ји из ри чи то овла шће ње. Утвр ђе на овла шће ња 
ових ор га на у чла ну 71. За ко на, као и на чин на ко ји је оспо ре ним уред-
ба ма то за кон ско овла шће ње ре а ли зо ва но, по ка зу је да је, у од су ству за-
кон ске уре ђе но сти, под за кон ским ак том из вор но уста но вље но пра во ко-
је и са аспек та ужи ва о ца и са аспек та јав ног фи нан си ра ња спа да у до мен 
за кон ског уре ђи ва ња од но са, од но сно чи ни би тан еле ме нат уре ђи ва ња 
си сте ма од но са у обла сти спор та, ко је и сам за ко но дав ни ор ган, у свим 
аспек ти ма, па и у по гле ду од ре ђи ва ња са др жи не под за кон ских ака та ко је 
је по треб но до не ти за из вр ша ва ње за ко на мо ра оства ри ва ти у гра ни ца ма 
утвр ђе ним Уста вом.

На осно ву из ло же ног, Устав ни суд је, по сту па ју ћи на осно ву од ред бе 
чла на 175. став 2. Уста ва и од ред бе чла на 50. став 2. За ко на о Устав ном су ду, 
по кре нуо по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 71. За ко на о спор ту.

На осно ву чла на 46. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду, Устав ни суд је 
од лу чио као у из ре ци.

Има ју ћи у ви ду зна чај од лу чи ва ња у овом устав но прав ном спо ру, 
Устав ни суд је, са гла сно чла ну 49. став 2. За ко на о Устав ном су ду, за кљу-
чио да ово Ре ше ње об ја ви у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУз-120/2009 од 2. ју ла 2009. го ди не („Службени гласник РС“, број 60/09)
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За кон о аутор ским и срод ним пра ви ма
(„Слу жбе ни лист СЦГ“, број 61/04)

– члан 155. тач ка 2), члан 163. ст. 3. и 4. и члан 167.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Не при хва та се ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње 
не у став но сти од ре да ба чла на 125. За ко на о аутор ским и срод ним пра ви ма 
(„Слу жбе ни лист СЦГ“, број 61/04).

2. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 155. тач-
ка 2), чла на 163. ст. 3. и 4. и чла на 167. За ко на из тач ке 1.

3. Ово Ре ше ње до ста ви ти На род ној скуп шти ни ра ди да ва ња од го во ра 
по во дом по кре ну тог по ступ ка из тач ке 2.

4. Рок за до ста вља ње од го во ра из тач ке 3. овог ре ше ња је 60 да на од 
да на при је ма ре ше ња.

О б р а з л о ж е њ е
(ви де ти на стра ни 230)

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-33/2007 од 9. ју ла 2009. го ди не

За кон о одр жа ва њу стам бе них згра да
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 44/95, 46/98 и 1/01)

– чл. 18, 21, 22. и 37.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти од ре да ба чл. 18, 21, 22. 
и 37. За ко на о одр жа ва њу стам бе них згра да („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 44/95, 46/98 и 1/01) и њи хо ве са гла сно сти са чла ном 1. Про то ко ла 1 
уз Европ ску кон вен ци ју за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да 
(„Слу жбе ни лист СЦГ – Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 9/03 и 5/05).

2. Ре ше ње из тач ке 1. до ста ви ти На род ној Скуп шти ни ра ди да ва ња 
од го во ра.

3. Рок за да ва ње од го во ра је 60 да на од да на при је ма ре ше ња.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не те су ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти од ре да ба 

чл. 18, 21. и 22. За ко на о одр жа ва њу стам бе них згра да („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 44/95, 46/98 и 1/01). У ини ци ја ти ва ма се на во ди да оспо ре не 



658 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

од ред бе За ко на ни су у са гла сно сти са од ред ба ма Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 
ко ји ма је га ран то ва но пра во на имо ви ну. Ука зу је се да је од ред бом чла на 
1. став 1. Про то ко ла 1. уз Европ ску кон вен ци ју за за шти ту људ ских пра ва 
и основ них сло бо да та ко ђе пред ви ђе но да „сва ко фи зич ко и прав но ли це 
има пра во на нео ме та но ужи ва ње сво је имо ви не и да ни ко не мо же би-
ти ли шен сво је имо ви не осим у јав ном ин те ре су и под усло ви ма пред ви-
ђе ним за ко ном и оп штим на че ли ма ме ђу на род ног пра ва“. По ми шље њу 
ини ци ја то ра, про ме ном на ме не и мо гућ но шћу рас по ла га ња за јед нич ком 
имо ви ном во љом ве ћи не, а не во љом свих вла сни ка за јед нич ке имо ви не 
ка ко је про пи са но оспо ре ним од ред ба ма За ко на, омо гу ћа ва се „од у зи ма-
ње за јед нич ке сво ји не и ње но пре тва ра ње у ис кљу чи ву сво ји ну или су-
сво ји ну тре ћих ли ца“. На во ди се да су се, сту па њем на сна гу Уста ва Ре-
пу бли ке Ср би је од 8. но вем бра 2006. го ди не и ра ти фи ка ци јом Европ ске 
кон вен ци је о за шти ти људ ских пра ва и основ них сло бо да, сте кли усло ви 
да се о устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на по но во од лу чу је, са гла сно 
од ред ба ма ва же ћег Уста ва.

У прет ход ном по ступ ку утвр ђе но је: да је пр ва ини ци ја ти ва под не та 10. 
ма ја 2006. го ди не са зах те вом за оце ну устав но сти на ве де них од ре да ба За ко на 
за сно ва ним на од ред ба ма Уста ва из 1990. го ди не; да је Устав ни суд у ра ни је 
спро ве де ном по ступ ку у пред ме ту број IУ-47/96 оце њи вао устав ност од ре да-
ба чл. 17, 18, 21, 22. и чла на 37. став 2. За ко на о одр жа ва њу стам бе них згра-
да у од но су на од ред бе Уста ва од 1990. го ди не и до нео од лу ку ко јом је од био 
пред лог и ни је при хва тио ини ци ја ти ве; да је дру га ини ци ја ти ва под не та 11. 
апри ла 2008. го ди не са зах те вом за оце ну устав но сти истих од ре да ба За ко на у 
од но су на Устав од 8. но вем бра 2006. го ди не и члан 1. Про то ко ла 1 уз Европ-
ску кон вен ци ју за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да; да За кон о 
одр жа ва њу стам бе них згра да ко ји је до нет 1995. го ди не ни је уса гла шен са ва-
же ћим Уста вом са гла сно чла ну 15. Устав ног за ко на за спро во ђе ње Уста ва Ре-
пу бли ке Ср би је; да је рок за уса гла ша ва ње за ко на до не тих на осно ву Уста ва 
од 1990. го ди не ис те као 31. де цем бра 2008. го ди не, те да су се, са гла сно чла ну 
167. Уста ва, сте кли усло ви да Устав ни суд из вр ши оце ну устав но сти од ре да ба 
чл. 18, 21. и 22. и са њи ма по ве за ном од ред бом чла на 37. За ко на о одр жа ва њу 
стам бе них згра да, на осно ву од ре да ба Уста ва ко ји је на сна зи.

Оспо ре ним од ред ба ма За ко на про пи са но је: да скуп шти на згра де, са-
гла сно шћу вла сни ка ста но ва и дру гих по себ них де ло ва згра де ко ји ма при-
па да ви ше од по ло ви не укуп не по вр ши не ста но ва и дру гих по себ них де ло-
ва згра де, мо же до не ти од лу ку о из во ђе њу ра до ва на са на ци ји рав ног кро ва, 
од но сно кров не кон струк ци је ко јом се са гла сној про пи си ма о пла ни ра њу и 
уре ђе њу про сто ра и из град ње обје ка та, мо же из гра ди ти од но сно адап ти ра-
ти но ви стан (члан 18.); да је иста мо гућ ност скуп шти не згра де пред ви ђе на 
и у слу ча ју пре тва ра ња за јед нич ке про сто ри је у стан или по слов ни про стор 
од ред бом чла на 21. За ко на, од но сно мо гућ ност да ове ра до ве из ве де не ко од 
вла сни ка ста но ва или чла но ва њи хо вог по ро дич ног до ма ћин ства, или тре-
ће ли це ако се утвр ди да вла сни ци или чла но ви њи хо вог по ро дич ног до-
ма ћин ства ни су за то за ин те ре со ва ни; да скуп шти на згра де, ако за јед нич ка 
про сто ри ја не ис пу ња ва про пи са не усло ве за пре тва ра ње у по се бан стан, 
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мо же да до не се од лу ку о при па ја њу те про сто ри је су сед ном ста ну од но сно 
пот кров ној про сто ри ји са гла сно шћу вла сни ка ста но ва, од но сно дру гих по-
себ них де ло ва згра де ко ји ма при па да ви ше од по ло ви не укуп не по вр ши не 
ста но ва и дру гих по себ них де ло ва згра де (члан 22.). Од ред бом чла на 37. 
За ко на про пи са но је да за вре ме ва же ња За ко на о при ба вља њу ста но ва за 
по тре бе ка дро ва и по вра так исе ље них ли ца у АП Ко со во и Ме то хи ја („Слу-
жбе ни лист СРЈ“, број 24/94) пр вен ство у оства ри ва њу пра ва на над зи ђи ва-
ње згра да и пре тва ра ња за јед нич ких про сто ри ја у ста но ве има ју ли ца од-
ре ђе на тим за ко ном (став 1.), а да од лу ка ор га на упра вља ња или пи сме на 
са гла сност ве ћи не ко ри сни ка ста но ва о да ва њу на ко ри шће ње за јед нич ких 
про сто ри ја за ста но ва ње или оба вља ње по слов не де лат но сти, до не та до да-
на сту па ња на сна гу овог за ко на, пред ста вља основ за оства ри ва ње пра ва из 
чл. 21. и 22. овог за ко на и слу жи као до каз о пра ву ко ри шће ња ра ди из во ђе-
ња ра до ва у сми слу про пи са о пла ни ра њу и уре ђе њу про сто ра и из град њи 
обје ка та (став 2.).

Пре ма од ред би чла на 13. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о 
основ ним сво јин ско прав ним од но си ма („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 29/96), 
ко ји ег зи сти ра у прав ном по рет ку као ре пу блич ки про пис, на за јед нич-
ким де ло ви ма згра де и уре ђа ји ма у згра ди вла сни ци по себ них де ло ва 
згра де има ју пра во за јед нич ке не де љи ве сво ји не.

Устав Ре пу бли ке Ср би је га ран ту је пра во на имо ви ну та ко што чла ном 
58. јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них 
на осно ву за ко на (став 1.) и уре ђу је да пра во сво ји не мо же би ти од у зе-
то или огра ни че но са мо у јав ном ин те ре су утвр ђе ном на осно ву за ко на, 
уз на кна ду ко ја не мо же би ти ни жа од тр жи шне (став 2.) да се за ко ном 
мо же огра ни чи ти на чин ко ри шће ња имо ви не (став 3.), те да је од у зи ма-
ње или огра ни че ње имо ви не ра ди на пла те по ре за и дру гих да жби на или 
ка зни, до зво ље но са мо у скла ду са за ко ном (став 4.). Од ред ба ма чл. 18. и 
20. Уста ва од ре ђе не су гра ни це за ко но дав них овла шће ња при уре ђи ва њу 
Уста вом за јем че них људ ских пра ва и сло бо да у ко ја спа да и пра во на имо-
ви ну, та ко што је утвр ђе но да при уре ђи ва њу на чи на оства ри ва ња по је ди-
них пра ва, за кон ни у ком слу ча ју не сме да ути че на су шти ну за јем че ног 
пра ва да пра ва мо гу би ти за ко ном огра ни че на ако огра ни че ње до пу шта 
Устав, у свр хе ра ди ко јих га Устав до пу шта, у оби му ко ји је нео п хо дан да 
се за до во љи устав на свр ха у де мо крат ском дру штву и без за ди ра ња у су-
шти ну за јем че ног пра ва, као и да су при огра ни ча ва њу пра ва сви др жав ни 
ор га ни ду жни да во де ра чу на о су шти ни пра ва ко је се огра ни ча ва, ва жно-
сти свр хе огра ни че ња, при ро ди и оби му огра ни че ња, од но су огра ни че ња 
са свр хом огра ни че ња и о то ме да ли по сто ји на чин да се свр ха огра ни че-
ња по стиг не ма њим огра ни че њем пра ва. Од ред бом чла на 194. Уста ва уре-
ђе на је хи је рар хи ја до ма ћих и ме ђу на род них оп штих прав них ака та, та ко 
што је про пи са но да: сви за ко ни и дру ги оп шти ак ти до не ти у Ре пу бли ци 
Ср би ји мо ра ју би ти са гла сни са Уста вом (став 3.); да су по твр ђе ни ме ђу-
на род ни уго во ри и оп ште при хва ће на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва део 
прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и да по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри 
не сме ју би ти у су прот но сти са Уста вом (став 4.); да за ко ни и дру ги оп шти 
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ак ти до не ти у Ре пу бли ци Ср би ји не сме ју би ти у су прот но сти са по твр ђе-
ним ме ђу на род ним уго во ри ма и оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на-
род ног пра ва (став 5.).

Од ред ба ма чла на 1. Про то ко ла 1 уз Европ ску кон вен ци ју за за шти-
ту људ ских пра ва и основ них сло бо да про пи са но је да: сва ко фи зич ко и 
прав но ли це има пра во на нео ме та но ужи ва ње сво је имо ви не и да ни ко 
не мо же би ти ли шен сво је имо ви не, осим у јав ном ин те ре су и под усло ви-
ма пред ви ђе ним за ко ном и оп штим на че ли ма ме ђу на род ног пра ва (став 
1.); да прет ход не од ред бе, ме ђу тим, ни на ко ји на чин не ути чу на пра во 
др жа ве да при ме њу је за ко не ко је сма тра по треб ним да би ре гу ли са ла ко-
ри шће ње имо ви не у скла ду с оп штим ин те ре си ма или да би обез бе ди ла 
на пла ту по ре за или дру гих да жби на или ка зни (став 2.).

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је ва же ћи Устав пра во на имо ви ну уре-
дио на дру га чи ји на чин не го што је то би ло про пи са но од ред ба ма Уста ва 
од 1990. го ди не и да на шу зе мљу оба ве зу је Европ ска кон вен ци ја за за шти ту 
људ ских пра ва и основ них сло бо да, тј. члан 1. Про то ко ла 1 уз ту Кон вен ци-
ју, те да стам бе не згра де и ста но ви као њи хо ви по себ ни де ло ви, ви ше ни су у 
дру штве ној сво ји ни, осно ва но се мо же по ста ви ти пи та ње по вре де имо вин-
ских пра ва вла сни ка ста но ва и дру гих по себ них де ло ва згра де про ме ном 
на ме не за јед нич ких де ло ва згра де ко ји су у ре жи му за јед нич ке не де љи ве 
сво ји не на нео пре де ље ним де ло ви ма, по прин ци пу ве ћин ског од лу чи ва ња, 
ка ко је то пред ви ђе но оспо ре ним од ред ба ма чл. 18, 21. и 22. За ко на.

Та ко ђе се по ста вља пи та ње да ли ова кво про пи си ва ње пред ста вља 
огра ни че ње на чи на ко ри шће ња имо ви не, ка ко је то ту ма че но пре ма ра ни-
је ва же ћем Уста ву или пред ста вља основ за ис кљу чи ва ње де ла вла сни ка 
из пра ва од лу чи ва ња ко је се ти че вр ше ња сво јин ско прав них овла шће ња, 
од но сно да ли се оспо ре ним од ред ба ма За ко на огра ни ча ва пра во сво ји не, 
или се уре ђу је на чин ко ри шће ња, од но сно рас по ла га ња имо ви ном. На и ме, 
ова кво про пи си ва ње, по оце ни Су да, отва ра пи та ње да ли су та ква ре ше-
ња са гла сна устав ној га ран ци ји о пра ву мир ног ужи ва ња сво ји не и дру гог 
имо вин ског пра ва, што се, у овом слу ча ју од но си на удео у пра ву за јед нич ке 
не де љи ве сво ји не ко је је сте че но у скла ду са за ко ном, од но сно по си ли за-
ко на. Ка ко из на ве де них од ре да ба Уста ва сле ди да ни је до зво љен ни ка кав 
основ ни об лик од у зи ма ња или огра ни че ња пра ва сво ји не осим оно га ко ји 
се спро во ди у јав ном ин те ре су утвр ђе ном на осно ву за ко на и то уз на кна-
ду, отва ра се пи та ње да ли је са гла сно том устав ном јем ству, оспо ре ним од-
ред ба ма За ко на кон сти ту и са но овла шће ње за део вла сни ка не по крет но сти 
у за јед нич кој не де љи вој сво ји ни, да од лу че о пре но ше њу де ла за јед нич ког 
и не де љи вог сво јин ског овла шће ња на тре ће ли це и без са гла сно сти, па и 
про тив во ље не ких (ма њин ских) вла сни ка. Уко ли ко би се из од ре да ба чл. 
18, 21. и 22. За ко на о одр жа ва њу стам бе них згра да мо гло за кљу чи ти да за-
ко но да вац овим од ред ба ма уре ђу је са мо на чин ко ри шће ња на ве де них не по-
крет но сти, та да се, та ко ђе, по ста вља као спор но пи та ње да ли се по ме ну тим 
на чи ном уре ђи ва ња до во ди у пи та ње са ма су шти на пра ва сво ји не у од но су 
на ма њин ске вла сни ке, и да ли За кон про пи су ју ћи од но се ме ђу вла сни ци ма 
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не по крет но сти у за јед нич кој не де љи вој сво ји ни на из ло же ни на чин, обез-
бе ђу је јед на кост и рав но прав ност свих вла сни ка, од но сно да ли оне мо гу ћа-
ва ве ћин ске вла сни ке да про из вољ но и не пра вед но ли ше ма њин ске вла сни-
ке њи хо ве имо ви не у соп стве ну ко рист или у ко рист дру гог ли ца. Има ју ћи у 
ви ду да се ра ди о за кон ском уре ђи ва њу од но са из ме ђу при ват них ли ца вла-
сни ка не по крет но сти у за јед нич кој не де љи вој сво ји ни, по ста вља се пи та ње 
да ли су оспо ре ним од ред ба ма За ко на ја сно од ре ђе ни од го ва ра ју ћи об ли ци 
за шти те ма њин ских вла сни ка на на чин ко јим се обез бе ђу је ус по ста вља ње 
рав но те же у оства ри ва њу ме ђу соб но су прот ста вље них ин те ре са вла сни ка 
не по крет но сти у за јед нич кој не де љи вој сво ји ни.

Та ко ђе, Устав ни суд сма тра да се основ но мо же по ста ви ти и пи та ње са-
гла сно сти са Уста вом оспо ре них од ре да ба чла на 37. За ко на, с об зи ром на то да 
на те ме љу оспо ре ног осно ва рас по ла га ња уре ђу ју оства ри ва ње пра ва тре ћих 
ли ца ко ја су пра во ко ри шће ња ра ди из во ђе ња ра до ва сте кла пре сту па ња на 
сна гу За ко на, а на осно ву од лу ка ор га на упра вља ња или пи сме не са гла сно сти 
ве ћи не ко ри сни ка ста но ва о да ва њу на ко ри шће ње за јед нич ких про сто ри ја.

С об зи ром на на ве де на спор на пи та ња и чи ње ни цу да са др жи ну пра-
ва сво ји не чи не три овла шће ња – др жа ња, ко ри шће ња и рас по ла га ња, не-
за ви сно о ком об ли ку сво ји не се ра ди, по оце ни Су да, сте кли су се усло ви 
да Суд, у сми слу од ред бе чла на 53. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 109/07), до не се Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка за 
оце ну устав но сти оспо ре них од ре да ба чл. 18, 21, 22. и 37. За ко на о одр жа-
ва њу стам бе них згра да, од но сно њи хо ве са гла сно сти са Европ ском кон-
вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да.

Са гла сно из ло же ном, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 46. став 
1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду и чла на 82. тач ка 10. По слов ни ка о ра ду 
Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08) ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-95/2006 од 16. ју ла 2009. го ди не

Уред ба о из ме на ма и до пу на ма Уред бе о за шти ти имо ви не де ло ва 
пред у зе ћа чи је је се ди ште на те ри то ри ји бив ших ре пу бли ка СФРЈ 

(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 61/08)
– члан 1.

Уред ба о за шти ти имо ви не де ло ва пред у зе ћа чи је је се ди ште на 
те ри то ри ји бив ших ре пу бли ка СФРЈ („Слу жбе ни гла сник РС“, 

број 109/08) 
– чл. 2. до 5.

Уред ба о за шти ти имо ви не де ло ва пред у зе ћа чи је је се ди ште 
на те ри то ри ји бив ших ре пу бли ка СФРЈ („Слу жбе ни гла сник РС“, 

број 14/09)

Устав ни суд до нео је
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Р Е Ш Е Њ Е

1. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти и оце ну са гла сно сти са 
Спо ра зу мом о пи та њи ма сук це си је:

– од ред бе чла на 1. Уред бе о из ме на ма и до пу на ма Уред бе о за шти ти 
имо ви не де ло ва пред у зе ћа чи је је се ди ште на те ри то ри ји бив ших ре пу-
бли ка СФРЈ („Слу жбе ни гла сник РС“, број 61/08), у пе ри о ду ње ног ва-
же ња од 21. ју на 2008. го ди не до 29. но вем бра 2008. го ди не,

– од ре да ба чл. 2. до 5. Уред бе о из ме ни Уред бе о за шти ти имо ви-
не де ло ва пред у зе ћа чи је је се ди ште на те ри то ри ји бив ших ре пу бли ка 
СФРЈ („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/08).

– од ре да ба Уред бе о до пу на ма Уред бе о за шти ти имо ви не де ло ва 
пред у зе ћа чи је је се ди ште на те ри то ри ји бив ших ре пу бли ка СФРЈ („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 14/09).

2. Ре ше ње из тач ке 1. до ста ви ти Вла ди ра ди да ва ња од го во ра.
3. Рок за да ва ње од го во ра је 45 да на од да на при је ма Ре ше ња из тач ке 1.
4. Од ба цу је се ини ци ја ти ва „Фрук та ла“ жи вин ске ин ду стри је из Ај-

дов шчи не, Ре пу бли ка Сло ве ни ја, за оце ну устав но сти и за ко ни то сти 
Уред бе из тач ке 1. али не ја 1.

5. Од ба цу је се ини ци ја ти ва „Енер го ин ве ста“ д.д. из Са ра је ва, Бо сна и 
Хер це го ви на, за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба чла на 2. став 
2, чла на 14а став 1. и чла на 14в став 1. Уред бе о за шти ти имо ви не де ло ва 
пред у зе ћа чи је је се ди ште на те ри то ри ји бив ших ре пу бли ка СФРЈ („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 31/01, 61/08, 109/08 и 14/09).

6. Од ба цу је се зах тев „Фрук та ла“ жи вил ске ин ду стри је из Ај дов шчи-
не, Ре пу бли ка Сло ве ни ја, за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та, од-
но сно рад њи пред у зе тих на осно ву од ре да ба Уред бе из тач ке 1. али не ја 1.

7. Од ба цу је се зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та, од но-
сно рад њи пред у зе тих на осно ву од ре да ба Уред бе из тач ке 5.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не то је ви ше ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за-

ко ни то сти Уред би на ве де них у тач ки 1. ал. 1. до 3. и тач ки 5. из ре ке. Пред-
ло же но је да Устав ни суд, до до но ше ња ко нач не од лу ке, об у ста ви из вр ше-
ње по је ди нач них ака та или рад њи до не тих, од но сно пред у зе тих на осно ву 
оспо ре них Уред би, на ве де них у тач ки 1. ал. 1. и 3. из ре ке, као и да се „об у-
ста ви при ме на оспо ре не Уред бе“ из тач ке 5. из ре ке.

Уред ба о из ме на ма и до пу на ма Уред бе о за шти ти имо ви не де ло ва 
пред у зе ћа чи је је се ди ште на те ри то ри ји бив ших ре пу бли ка СФРЈ („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 61/08) оспо ра ва се на во дом да су том Уред бом 
ме ња не и до пу ња ва не од ред бе под за кон ског ак та ко ји ни је у прав ном 
по рет ку, бу ду ћи да се Уред ба о за шти ти имо ви не де ло ва пред у зе ћа чи је 
је се ди ште на те ри то ри ји бив ших ре пу бли ка СФРЈ („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 31/01), не мо же при ме њи ва ти на кон сту па ња на сна гу За ко на 
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о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о пи та њи ма сук це си је, јер је та област „уре-
ђе на за ко ном“. Оспо ра ва се и прав ни основ за до но ше ње на ве де не Уред-
бе, с об зи ром на то да је Уред бу до не ла Вла да ко јој је пре стао ман дат и 
ко ја је мо гла да вр ши са мо тех нич ке по сло ве. Та ко ђе се ука зу је да Вла да 
не ма овла шће ње да ре гу ли ше пи та ња сво ји не, сход но тач ки 7. чла на 97. 
Уста ва, јер је то пра во у над ле жно сти Ре пу бли ке Ср би је, а су прот но то-
ме оспо ре ном Уред бом из ме њен је сво јин ски ре жим на не по крет но сти ма, 
пре тва ра њем при ват не сво ји не у дру штве ну, бу ду ћи да се ра ди о имо ви-
ни ко ја при па да пред у зе ћи ма ко ја има ју се ди ште на те ри то ри ји бив ших 
ре пу бли ка СФРЈ, ко ју су та пред у зе ћа сте кла ку по про да јом или из град-
њом соп стве ним сред стви ма. Та ко ђе, по ми шље њу под но си ла ца ини ци-
ја ти ве Уред бом се „по ку ша ва ре тро ак тив но по ни шти ти сло бо дан про мет 
не по крет но сти“ ко ји је из вр шен у скла ду са по зи тив ним за ко ном и са мим 
тим оспо ре на Уред ба је су прот на од ред би чла на 2. При ло га Г За ко на о по-
твр ђи ва њу Спо ра зу ма о пи та њи ма сук це си је пре ма ко јој сви уго во ри за-
кљу че ни из ме ђу гра ђа на или дру гих прав них ли ца СФРЈ по чев од 31. де-
цем бра 1990. го ди не мо ра ју би ти по што ва ни без дис кри ми на ци је. Уред ба 
се оспо ра ва и у од но су на члан 20. За ко на о осно ва ма сво јин ско прав них 
од но са, чл. 4, 14, 58в и члан 58д став 1. За ко на о др жав ном пре ме ру и ка-
та стру и упи си ма пра ва на не по крет но сти ма, као и у од но су на од ред бе 
За ко на о обли га ци о ним од но си ма. По је ди ним ини ци ја ти ва ма се ука зу је: 
да при ме на ове Уред бе омо гу ћа ва про тив прав но вр ше ње пра ва ко ри шће-
ња и по себ но пра ва рас по ла га ња на имо ви ни, ко ју је дру го ли це, а не по-
слов на је ди ни ца ко ја је ор га ни зо ва на као дру штве но пред у зе ће и ко ја је 
бу ду ћи су бјект при ва ти за ци је, сте кло те рет ним пу тем; да се Уред бом про-
пи су је оба ве зно ор га ни зо ва ње за по сле них ли ца у по слов ним је ди ни ца ма 
пред у зе ћа чи је је се ди ште на те ри то ри ји бив ших ју го сло вен ских ре пу бли-
ка у но ва дру штве на пред у зе ћа, иако је Уста вом, За ко ном о при вред ним 
дру штви ма и За ко ном о при ва ти за ци ји пред ви ђе но оба ве зно пре тва ра ње 
по сто је ће дру штве не сво ји не и дру штве них пред у зе ћа у дру ге об ли ке сво-
ји не и при вред них дру шта ва, а за бра ње но осни ва ње но вих дру штве них 
пред у зе ћа. Оце на устав но сти се тра жи у од но су на чл. 16, 58, 85. и 86, те 
члан 97. став 1. тач ку 7, члан 194. став 5. и члан 195. став 1. Уста ва, као и у 
од но су на чл. 1. и 2. При ло га Г За ко на о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о пи та-
њи ма сук це си је.

Исту Уред бу оспо ри ло је и пред у зе ће „Фрук тал“ из Ре пу бли ке Сло ве-
ни је, на во де ћи да је оспо ре на Уред ба су прот на од ред ба ма чла на 58. Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је, а ука зу је се и на не са гла сност Уред бе са чла ном 194. 
став 5. Уста ва и чла ном 290. За ко на о при вред ним дру штви ма, те од ред-
ба ма За ко на о ра чу но вод ству и ре ви зи ји и од ред ба ма чла на 20. За ко на о 
осно ва ма сво јин ско прав них од но са, као и са чла ном 1. Европ ске кон вен-
ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да и чл. 1. и 2а При ло га Г 
Спо ра зу ма о пи та њи ма сук це си је. Ово пред у зе ће је пред ло жи ло и об у ста-
ву из вр ше ња по је ди нач них ака та и рад њи пред у зе тих на осно ву од ре да ба 
чла на 2. на ве де не Уред бе.
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Уред ба о из ме ни Уред бе („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/08), оспо-
ра ва се у це ли ни, и то у од но су на Устав (чл. 58, 85, 86 и 194.), За кон о 
Вла ди, За кон о обли га ци о ним од но си ма, За кон о при ва ти за ци ји и За кон о 
др жав ном пре ме ру и ка та стру и упи си ма пра ва на не по крет но сти. Та ко ђе 
се на во ди да се оспо ре ном Уред бом про пи су је „сво је вр стан вид кон фи-
ска ци је имо ви не“, да се вла снич ка пра ва огра ни ча ва ју и то та ко што се 
вла сни ци при мо ра ва ју да са но во на ста лим дру штве ним пред у зе ћи ма ко ја 
ко ри сте њи хо ву имо ви ну „пра ве до го во ре“ ко ји ма ће оту ђи ти ту имо ви-
ну, за шта ће „мо жда не ког да на до би ти не ку нов ча ну на док на ду од не ке 
др жа ве сук це со ра“, као и да су од ред бе ове Уред бе и да ље у „ди рект ној 
су прот но сти“ са чла ном 2. При ло га Г Спо ра зу ма о сук це си ји. По себ но 
се оспо ра ва од ред ба чла на 2. на ве де не Уред бе на во дом да је Вла да на ру-
ши ла пра во сло бод ног ужи ва ња имо ви не и пра во сло бод ног из ра жа ва ња 
во ље су бјек та уго ва ра ча утвр ђе них у За ко ну о обли га ци о ним од но си ма. 
За члан 3. став 3. Уред бе се на во ди да је су про тан чл. 4. и 14. За ко на о др-
жав ном пре ме ру и ка та стру и упи си ма пра ва на не по крет но сти, јер се у 
ка та стар упи су ју по да ци у скла ду са за ко ном, а „ов де ако не ма спо ра зу ма, 
над ле жни ор ган по слу жбе ној ду жно сти упи су је пра во ко ри шће ња и рас-
по ла га ња у ко рист дру штве ног пред у зе ћа ра ди спро во ђе ња по ступ ка при-
ва ти за ци је“. За од ред бу чла на 5. Уред бе, ко јом је про пи са но да се имо ви на 
пред у зе ћа ко ја су на дан 31. де цем бар 1990. го ди не би ла до ма ћа пред у зе ћа 
у вла сни штву прав ног ли ца мо же при ва ти зо ва ти у скла ду са про пи си ма 
при ва ти за ци је, ука зу је се да је то „про тив у став на (је) и про тив за ко ни та 
на ци о на ли за ци ја“, јер се ова имо ви на, пре ма по гла вљу 2. Спо ра зу ма, ни 
на ко ји на чин не мо же при ва ти зо ва ти. Од ред ба чла на 5. Уред бе оспо ре на 
је и у од но су на За кон о при ва ти за ци ји, а на ве де но је да ће сва ко „по сту-
па ње по од ред ба ма оспо ре не Уред бе, пред ста вља ти сти ца ње без осно ва за 
ко је ће у крај њем, др жа ва Ср би ја би ти од го вор на и има ти оба ве зу на кна де 
ште те по чла ну 210. За ко на о обли га ци о ним од но си ма“. Тра жи се и „об у-
ста ва из вр ше ња Уред бе до ко нач не од лу ке Су да“.

У ини ци ја ти ва ма ко ји ма се тра жи оце на устав но сти Уред бе о до пу на-
ма Уред бе („Слу жбе ни гла сник РС“, број 14/09) на во ди се да је ова „Уред ба 
у це ли ни у су прот но сти са Уста вом, јер је Вла да пре у зи ма ју ћи над ле жност 
На род не скуп шти не до не ла овај акт, ка ко би се пи та ње имо ви не до ма ћих 
прав них ли ца у Ср би ји и Хр ват ској окон ча ло до 31. ма ја 2009. го ди не, ма-
да је пред мет Уред бе већ ре гу ли сан За ко ном о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о 
сук це си ји, ко ји као ме ђу на род ни уго вор има при о ри тет“. Та ко ђе се ис ти че 
да се од ред ба чла на 2. Уред бе при ме њу је и на дру штве на пред у зе ћа за ко ја 
је до да на сту па ња на сна гу ове Уред бе „по кре ну та ини ци ја ти ва за при ва-
ти за ци ју“, што је „су прот но чла ну 192. ст. 1. и 2. Уста ва, јер са мо из у зет но 
по је ди не од ред бе за ко на мо гу има ти по врат но деј ство ако то на ла же оп-
шти ин те рес утвр ђен при до но ше њу за ко на“, док се за од ред бу чла на 14в 
Уред бе на во ди да је у су прот но сти са од ред ба ма За ко на о осно ва ма сво-
јин ско прав них од но са, те од ред ба ма чл. 106е и 106ж За ко на о др жав ном 
пре ме ру и ка та стру.
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Ини ци ја ти вом „Енер го ин вест“-а Д.Д., из Са ра је ва, Бо сна и Хер це го-
ви на, оспо ре на је од ред ба чла на 2. став 2, чла на 14а став 1. и чла на 14в 
став 1. Уред бе за шти ти имо ви не де ло ва пред у зе ћа чи је је се ди ште на те-
ри то ри ји бив ших ре пу бли ка СФРЈ („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 31/01, 
61/08, 108/08 и 14/09). Оце на од ре да ба ове Уред бе се тра жи у од но су на 
члан 58. став 2. Уста ва, члан 1. став 1. Про то ко ла 1 уз Европ ску кон вен ци-
ју за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, члан 7. За ко на о осно-
ва ма сво јин ско прав них од но са и члан 58в За ко на о др жав ном пре ме ру и 
ка та стру и упи си ма пра ва на не по крет но сти ма, а из раз ло га што се, пре ма 
на во ди ма под но си о ца, Уред бом уре ђу је сти ца ње, пре ста нак и упис пра ва 
сво ји не, иако се та ма те ри ја мо же уре ди ти са мо за ко ном. Пред ло же на је и 
об у ста ва из вр ше ња по је ди нач них ака та пред у зе тих на осно ву оспо ре них 
од ре да ба Уред бе.

У од го во ру Вла де, по во дом оспо ра ва ња Уред бе о из ме на ма и до пу на-
ма Уред бе („Слу жбе ни гла сник РС“, број 61/08), јер јој оста ле ини ци ја ти ве 
ко је су на кнад но при спе ле у Суд и ко ји ма су оспо ре не од ред бе Уред би на-
ве де них у тач ки 1. ал. 2. и 3. и тач ки 3. из ре ке ни су до ста вља не на од го вор, 
на во ди се да је оспо ре на Уред ба до не та ра ди ускла ђи ва ња под за кон ских 
ака та са За ко ном о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 38/01, 
18/03, 45/05 и 123/07) ко јим је про пи са но: да се у скла ду са од ред ба ма овог 
за ко на при ва ти зу је ка пи тал и имо ви на у дру штве ним пред у зе ћи ма осно-
ва ним од де ло ва пред у зе ћа у Ре пу бли ци Ср би ји чи је је се ди ште на те ри-
то ри ји ре пу бли ка бив ше СФРЈ (члан 3. став 5.); да је чла ном 61. став 2. 
овог за ко на про пи са но и да ће се сред ства оства ре на од про да је ка пи та ла 
и имо ви не из чла на 3. став 5. овог за ко на ко ри сти ти за спро во ђе ње спо ра-
зу ма ко ји се од но си на пи та ње сук це си је са бив шим ре пу бли ка ма СФРЈ; 
да је Уред ба до не та у ци љу окон ча ња по ступ ка при ва ти за ци је, а има ју ћи у 
ви ду ро ко ве за спро во ђе ње при ва ти за ци је, од но сно од ред бе за ко на ко ји-
ма је про пи са но да за при ва ти за ци ју не при ва ти зо ва ног дру штве ног ка пи-
та ла јав ни по зив за уче шће на јав ном тен де ру, од но сно јав ној аук ци ји, мо-
ра да се об ја ви нај ка сни је до 31. де цем бра 2008. го ди не, као и да у слу ча ју 
да се јав ни по зив не об ја ви у на ве де ном ро ку, Аген ци ја за при ва ти за ци-
ју до но си ре ше ње о по кре та њу по ступ ка при нуд не ли кви да ци је су бјек та 
при ва ти за ци је (члан 14. ст. 1. и 2.). По себ но се на во ди да је Вла да има ла 
у ви ду да је имо ви на пред у зе ћа и гра ђа на из бив ших ре пу бли ка СФРЈ у 
Ре пу бли ци Ср би ји би ла за шти ће на још 2001. го ди не до но ше њем Уред бе о 
за шти ти имо ви не де ло ва пред у зе ћа чи је је се ди ште на те ри то ри ји бив ших 
ре пу бли ка СФРЈ и Уред бе о при вре ме ној за бра ни рас по ла га ња од ре ђе ним 
не по крет но сти ма, по крет ним ства ри ма и пра ви ма („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 49/91, 50/91, 55/91, 29/92, 46/92 и 50/95), да кле, пре не го што су За-
ко ном о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о пи та њи ма сук це си је („Слу жбе ни лист 
СРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри“, број 6/02) за шти ће на пра ва на по крет ну и 
не по крет ну имо ви ну гра ђа на и прав них ли ца из Ре пу бли ке Ср би је на те ри-
то ри ји бив ших ре пу бли ка СФРЈ, од но сно пре не го што су све др жа ве сук-
це со ри спо ра зум но за шти ти ле ова пра ва, као и да је Спо ра зум о пи та њи ма 
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сук це си је сту пио на сна гу 2. ју на 2004. го ди не, а да број ни не ре ше ни про-
бле ми ко је гра ђа ни и пред у зе ћа из Ре пу бли ке Ср би је има ју у ве зи са имо-
ви ном на те ри то ри ји бив ших ре пу бли ка СФРЈ и да нас све до че о то ме да 
се ова пра ва не по шту ју, без об зи ра на то што је Спо ра зум ра ти фи ко ван. 
Та ко ђе се на во ди да је ме ђу ре сор ска рад на гру па за спро во ђе ње При ло га 
Г Спо ра зу ма за кљу чи ла да про це си вра ћа ња имо ви не тре ба да бу ду ре ци-
проч ни у по сту па њу и оства ри ва њу пра ва за шти те до ма ће имо ви не у дру-
гим др жа ва ма сук це со ри ма, што је основ ни прин цип по сту па ња су ве ре-
них др жа ва у ме ђу на род ним од но си ма, те да у том сми слу, а ра ди за шти те 
ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је, ре пу блич ки ор га ни, а на пр вом ме сту Вла да, 
има ју устав но пра во и оба ве зу да шти те ин те ре се Ре пу бли ке Ср би је, од но-
сно ње них гра ђа на у си ту а ци ји ка да је тај ин те рес угро жен ак ти ма дру гих 
др жа ва сук це со ра, ка да је на ру ше на рав но прав ност или ка да се на дру ги 
на чин угро жа ва ју ње ни ин те ре си и у том ци љу до но си од го ва ра ју ће ак те, 
ка кав зна чај има и оспо ре на Уред ба, од но сно члан 2а те Уред бе. Ука за но 
је да је Вла да ра ди до дат ног ускла ђи ва ња Уред бе са од ред ба ма Спо ра зу-
ма, 27. но вем бра 2008. Го ди не, до не ла Уред бу о из ме ни оспо ре не Уред бе 
по ко јој је оспо ре ни члан 2а Уред бе бри сан.

При ли ком раз ма тра ња пред став ки „Фрук тал“-а из Ре пу бли ке Сло ве-
ни је и „Енер го ин вест“-а из Бо сне и Хер це го ви не, Устав ном су ду се, као 
прет ход но, по ста ви ло пи та ње по сто ја ња овла шће ња стра ног ли ца за ини-
ци ра ње по ступ ка оце не устав но сти и за ко ни то сти пред Устав ним су дом. 
По ла зе ћи од ста но ви шта из ра же ног у од лу ци Устав ног су да IУ-166/05 
од 25. де цем бра 2008. го ди не да је пра во прав них и фи зич ких ли ца да на 
осно ву од ред бе чла на 168. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ини ци ра ју по-
кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти про пи са Ре пу бли ке 
Ср би је ре зер ви са но ис кљу чи во за прав на ли ца упи са на у ре ги стар при-
вред них су бје ка та у Ре пу бли ци Ср би ји, од но сно за фи зич ка ли ца ко ја су 
др жа вља ни Ср би је, а да стра на прав на и фи зич ка ли ца не ма ју устав ну 
ле ги ти ма ци ју за по кре та ње по ступ ка нор ма тив не кон тро ле про пи са Ре-
пу бли ке Ср би је по би ло ком осно ву, већ да се за шти та пра ва и ин те ре са 
стра них ли ца оства ру је у по ступ ку по устав ној жал би, Устав ни суд је ре-
шио као у тач. 4. и 5. из ре ке, а у од но су на пред ло же ну об у ста ву из вр ше ња 
по је ди нач них ака та, од но сно рад њи пред у зе тих на осно ву од ре да ба оспо-
ре них Уред би, Суд је ре шио као у тач. 6. и 7. из ре ке.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио:
– да је оспо ре ном Уред бом о из ме на ма и до пу на ма Уред бе о за шти ти 

имо ви не де ло ва пред у зе ћа чи је је се ди ште на те ри то ри ји бив ших Ре пу бли-
ка СФРЈ („Слу жбе ни гла сник РС“, број 61/08) из ме ње на Уред ба о за шти ти 
имо ви не де ло ва пред у зе ћа чи је је се ди ште на те ри то ри ји бив ших ре пу бли-
ка СФРЈ („Слу жбе ни гла сник РС“, број 31/01), ко јом се ре гу ли ше за шти та 
имо ви не и ор га ни зо ва ње де ло ва пред у зе ћа чи је је се ди ште на те ри то ри ја ма 
бив ших ре пу бли ка СФРЈ, та ко што је по сле чла на 2. до дат но ви члан 2а, ко-
јим је би ло про пи са но да ће на дру штве ној имо ви ни по слов не је ди ни це ко-
ја је ор га ни зо ва на као дру штве но пред у зе ће или ко ја је при по је на дру гом 
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дру штве ном пред у зе ћу, над ле жни ор ган по слу жбе ној ду жно сти из вр ши-
ти упис пра ва ко ри шће ња и рас по ла га ња у зе мљи шној, од но сно дру гој јав-
ној књи зи о еви ден ци ји не по крет но сти и пра ви ма над њи ма у ко рист тог 
пред у зе ћа, те да је ова од ред ба чла на 2а бри са на чла ном 1. Уред бе о из ме ни 
Уред бе о за шти ти имо ви не де ло ва пред у зе ћа чи је је се ди ште на те ри то ри ји 
бив ших Ре пу бли ка СФРЈ („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/08); 

– да су го то во сви ини ци ја то ри на кон пре стан ка ва же ња оспо ре не од-
ред бе чла на 2а Уред бе, по во дом зах те ва Устав ног су да да се из ја сне да ли 
оста ју при под не тој ини ци ја ти ви, на ве ли да оста ју при ини ци ја ти ви, јер 
ни су от кло ње не по сле ди це не у став но сти и не за ко ни то сти оспо ре не Уред-
бе, по што је за вре ме ње ног ва же ња вр ше на про ме на упи са у јав ним књи га-
ма у ко рист дру штве них пред у зе ћа ко ја су на ста ла из по слов них је ди ни ца 
пред у зе ћа са се ди штем на те ри то ри ји др жа ва сук це со ра бив ше СФРЈ, а у 
не ким слу ча је ви ма су пре ки да ни суд ски по ступ ци, јер су се су до ви по зи-
ва ли на оспо ре не од ред бе ове Уред бе; 

– да Уред ба о из ме ни Уред бе за шти ти имо ви не де ло ва пред у зе ћа чи-
је је се ди ште на те ри то ри ји бив ших Ре пу бли ка СФРЈ („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/08) са др жи још пет но вих од ред би (чл. 2. до 6.). Од ред ба ма 
чла на 2. те Уред бе је про пи са но да се за по слов не је ди ни це ко ја су ор га ни-
зо ва не као дру штве но пред у зе ће или ко је су при по је не дру гом дру штве-
ном пред у зе ћу, као и за њи хо ве прав не след бе ни ке у чи јој су имо ви ни 
не по крет но сти на ко ји ма су пред у зе ћа чи је је се ди ште не те ри то ри ји бив-
ших ре пу бли ка СФРЈ из чла на 1. став 1. Уред бе има ла пра во на дан 31. 
де цем бар 1990. го ди не, уста но вља ва оба ве за да са тим ли ци ма спо ра зум-
но уре де имо вин ско-прав не од но се, уз про пи си ва ње ро ка за спо ра зум но 
уре ђе ње тих од но са и оба ве зе да на црт спо ра зу ма до ста ве ми ни стар ству 
над ле жном за по сло ве еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја ко је га, ра ди да-
ва ња са гла сно сти, про сле ђу је Вла ди, с тим што Вла да да је са гла сност 
ако по сто ји ре ци про ци тет у при ме ни Спо ра зу ма о пи та њи ма сук це си је, 
а спо ра зум се сма тра за кљу че ним кад га по до би ја њу са гла сно сти Вла де 
уго вор не стра не пот пи шу и ове ре у су ду, ко ме се спо ра зум до ста вља; да 
од ред бе чла на 3. оспо ре не Уред бе уре ђу ју шта би ва кад је пред мет спо ра-
зу ма по вра ћај у пре ђа шње ста ње и шта у спо ра зу му у том слу ча ју тре ба да 
бу де ре гу ли са но, а шта ако је пред мет спо ра зу ма нов ча на на кна да за не по-
крет ност, из ко јих се сред ста ва и у ко јој ви си ни се ис пла ћу је на кна да; да 
су од ред ба ма чла на 4. Уред бе про пи са не прав не по сле ди це не по сти за ња 
спо ра зу ма у пред ви ђе ном ро ку, у ком слу ча ју над ле жни ор ган по слу жбе-
ној ду жно сти упи су је пра во ко ри шће ња, од но сно рас по ла га ња у зе мљи-
шној књи зи, од но сно дру гој јав ној књи зи о еви ден ци ји не по крет но сти и 
пра ви ма над њи ма у ко рист дру штве ног пред у зе ћа, ра ди спро во ђе ња по-
ступ ка при ва ти за ци је, док, ка ко се у Уред би на во ди, „ли ца“ (пред у зе ћа 
чи је је се ди ште на те ри то ри ји бив ших ре пу бли ка СФРЈ) има ју пра во на 
нов ча ну на кна ду у скла ду са чла ном 3. став 2. Уред бе; да је чла ном 5. Уред-
бе уре ђе но ка да се спро во ди по сту пак при ва ти за ци је ка пи та ла и имо ви не 
у ова квом дру штве ном пред у зе ћу, а чла ном 6. исте Уред бе – да се ње не 
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од ред бе при ме њу ју и на дру штве на пред у зе ћа за ко ја је до да на сту па ња 
на сна гу ове Уред бе по кре ну та ини ци ја ти ва за при ва ти за ци ју; 

– да је са др жи на на ве де них од ре да ба чл. 2. до 6. Уред бе („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 109/08) у исто вет ном тек сту уне та у Уред бу о до пу на ма 
Уред бе („Слу жбе ни гла сник РС“, број 14/09) и то као од ред бе чла на 1. ове 
уред бе, ко ји ма се у Уред би о за шти ти имо ви не де ло ва пред у зе ћа чи је је 
се ди ште на те ри то ри ји бив ших ре пу бли ка СФРЈ („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 31/01, 61/08 и 109/08), по сле чла на 14. до да ју но ви чл. 14а до 14г, док је 
од ред ба чла на 6. прет ход не Уред бе уне та као члан 2. ове Уред бе; 

– да је Уред бом о из ме ни Уред бе („Слу жбе ни гла сник РС“, број 40/09) 
у чла ну 14а став 1. крај њи рок за за кљу че ње на ве де них ме ђу соб них спо ра-
зу ма 31. мај 2009. го ди не про ду жен до 30. сеп тем бра исте го ди не.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је је утвр ђе но: да уре ђе ње вла сти по чи ва на 
по де ли вла сти на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску (члан 4. став 2); да су 
оп ште при хва ће на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ни ме ђу на род-
ни уго во ри део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и не по сред но се при-
ме њу ју, да по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри мо ра ју би ти у скла ду са Уста-
вом; (члан 16. став 2.) да се људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом 
не по сред но при ме њу ју, те да се при ли ком огра ни че ња Уста вом за јем че-
них пра ва не сме за ди ра ти у су шти ну за јем че ног пра ва (члан 18. ст. 1. и 
2.); да људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом мо гу за ко ном би ти 
огра ни че на ако огра ни че ње до пу шта Устав, у свр хе ра ди ко јих га Устав 
до пу шта, у оби му нео п ход ном да се устав на свр ха огра ни че ња за до во љи 
у де мо крат ском дру штву и без за ди ра ња у су шти ну за јем че ног пра ва, да 
се до стиг ну ти ни во људ ских и ма њин ских пра ва не мо же сма њи ва ти, да 
су при огра ни ча ва њу људ ских и ма њин ских пра ва, сви др жав ни ор га ни, 
а на ро чи то су до ви, ду жни да во де ра чу на о су шти ни пра ва ко је се огра-
ни ча ва, ва жно сти свр хе огра ни че ња, при ро ди и оби му огра ни че ња, од-
но су огра ни че ња са свр хом огра ни че ња и о то ме да ли по сто ји на чин да 
се свр ха огра ни че ња по стиг не ма њим огра ни че њем пра ва (члан 20.); да 
су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки и да је за бра ње на сва ка дис кри-
ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком осно ву (члан 21. ст. 1 
и 3.); да се јем чи јед на ка за шти та пра ва пред су до ви ма и дру гим др жав-
ним ор га ни ма и има о ци ма јав них овла шће ња, као и да сва ко има пра во 
на жал бу или дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о 
ње го вом пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су (члан 36.); да 
се јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них на 
осно ву за ко на, да пра во сво ји не мо же би ти од у зе то или огра ни че но са мо 
у јав ном ин те ре су утвр ђе ном на осно ву за ко на, уз на кна ду ко ја не мо же 
би ти ни жа од тр жи шне, као и да се за ко ном мо же огра ни чи ти на чин ко-
ри шће ња имо ви не (члан 58. ст. 1. до 3.); да стра на фи зич ка и прав на ли ца 
мо гу сте ћи сво ји ну на не по крет но сти ма у скла ду са за ко ном или ме ђу на-
род ним уго во ром (члан 85. став 1.); да се јем че при ват на, за дру жна и јав-
на сво ји на, с тим да се по сто је ћа дру штве на сво ји на пре тва ра у при ват ну 
сво ји ну под усло ви ма, на на чин и у ро ко ви ма пред ви ђе ним за ко ном, а да 
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се сред ства из јав не сво ји не оту ђу ју на на чин и под усло ви ма утвр ђе ним 
за ко ном (члан 86.); да Ре пу бли ка Ср би ја, по ред оста лог, уре ђу је и обез бе-
ђу је је дин стве но тр жи ште, прав ни по ло жај при вред них су бје ка та, сво јин-
ске и обли га ци о не од но се и за шти ту свих об ли ка сво ји не (члан 97. тач. 6. 
и 7.); да Вла да утвр ђу је и во ди по ли ти ку, из вр ша ва за ко не и дру ге оп ште 
ак те На род не скуп шти не, до но си уред бе и дру ге оп ште ак те ра ди из вр ша-
ва ња за ко на, пред ла же На род ној скуп шти ни за ко не и дру ге оп ште ак те и 
да је о њи ма ми шље ње кад их под не се дру ги пред ла гач, усме ра ва и ускла-
ђу је рад ор га на др жав не упра ве и вр ши над зор над њи хо вим ра дом, вр ши 
и дру ге по сло ве од ре ђе не Уста вом и за ко ном (члан 123.); да за ко ни и дру-
ги оп шти ак ти до не ти у Ре пу бли ци Ср би ји не сме ју би ти у су прот но сти са 
по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма и оп ште при хва ће ним пра ви ли ма 
ме ђу на род ног пра ва (члан 194. став 5.); да сви под за кон ски оп шти ак ти Ре-
пу бли ке Ср би је мо ра ју би ти са гла сни за ко ном (члан 195. став 1); да за ко ни 
и сви дру ги оп шти ак ти не мо гу има ти по врат но деј ство, а да, из у зет но, 
са мо по је ди не од ред бе за ко на мо гу има ти по врат но деј ство, ако то на ла же 
оп шти ин те рес утвр ђен при до но ше њу за ко на (члан 197. ст. 1. и 2.).

Про то ко лом 1. уз Европ ску кон вен ци ју за за шти ту људ ских пра ва 
и основ них сло бо да пред ви ђе но је да сва ко фи зич ко и прав но ли це има 
пра во на нео ме та но ужи ва ње сво је имо ви не, да ни ко не мо же би ти ли-
шен сво је имо ви не, осим у јав ном ин те ре су и под усло ви ма пред ви ђе ним 
за ко ном и оп штим на че ли ма ме ђу на род ног пра ва, као и да прет ход не од-
ред бе ни на ко ји на чин не ути чу на пра во др жа ве да при ме њу је за ко не 
ко је сма тра по треб ним да би ре гу ли са ла ко ри шће ње имо ви не у скла ду с 
оп штим ин те ре си ма или да би обез бе ди ла на пла ту по ре за или дру гих да-
жби на или ка зни (члан 1.).

Спо ра зу мом о пи та њи ма сук це си је („Слу жбе ни лист СРЈ – Ме ђу на-
род ни уго во ри“, број 6/02), у При ло гу Г, чл. 1, 2, 4, 5. и 7. утвр ђе но је: да ће 
при ват на сво ји на и сте че на пра ва гра ђа на или дру гих прав них ли ца СФРЈ 
би ти за шти ће на од стра не Др жа ва сук це со ра у скла ду с од ред ба ма овог 
При ло га (члан 1.); да ће пра ва на по крет ну и не по крет ну имо ви ну ко ја 
се на ла зи на те ри то ри ји Др жа ве сук це со ра и на ко ју су гра ђа ни или дру-
га прав на ли ца СФРЈ има ли пра во на дан 31. де цем бра 1990. го ди не би ти 
при зна та, за шти ће на и вра ће на у пр во бит но ста ње од стра не те Др жа ве 
у скла ду са утвр ђе ним стан дар ди ма и нор ма ма ме ђу на род ног пра ва, и то 
не за ви сно од на ци о нал но сти, др жа вљан ства, бо ра ви шта или пре би ва ли-
шта та квих ли ца, да се овим об у хва та ју ли ца ко ја су 31. де цем бра 1990. 
го ди не сте кла др жа вљан ство или но во пре би ва ли ште или бо ра ви ште у 
Др жа ви раз ли чи тој од Др жа ве сук це со ра, а да ће и осо бе ко је ни су би ле 
у мо гућ но сти да оства ре та ква пра ва има ти пра во на на кна ду у скла ду са 
гра ђан ским и ме ђу на род ним прав ним нор ма ма, те да ће сва ки на мер ни 
пре нос пра ва на по крет ну или не по крет ну имо ви ну, из вр шен по сле 31. 
де цем бра 1990. го ди не, за кљу чен под при ти ском или су прот но прет ход но 
на ве де ном би ти ни шта ван, као и да ће сви уго во ри за кљу че ни из ме ђу гра-
ђа на или дру гих прав них ли ца СФРЈ по чев од 31. де цем бра 1990. го ди не, 
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укљу чу ју ћи и оне за кљу че не од стра не јав них пред у зе ћа, би ти по што ва ни, 
без ика кве дис кри ми на ци је, с тим што ће сва ка Др жа ва сук це сор обез бе-
ди ти из вр ша ва ње оба ве за на осно ву та квих уго во ра, у слу ча је ви ма где је 
рас па дом СФРЈ би ло оне мо гу ће но из вр ша ва ње та квих уго во ра (члан 2.); 
да ће Др жа ве сук це со ри пред у зе ти ак тив но сти, чи је пред у зи ма ње зах-
те ва ју оп шти прав ни прин ци пи или ак тив но сти ко је су на дру ги на чин 
пред ви ђе не, да би се обез бе ди ла ефи ка сна при ме на прин ци па ко ји се на-
во де у овом При ло гу као што је за кљу чи ва ње би ла те рал них спо ра зу ма 
и оба ве шта ва ње сво јих су до ва и дру гих овла шће них ор га на (члан 4.); да 
прет ход но на ве де не од ред бе овог При ло га не ће по ни шти ти од ред бе би-
ла те рал них спо ра зу ма за кљу че них по истим пи та њи ма из ме ђу Др жа ва 
сук це со ра, ко ји по од ре ђе ним пи та њи ма мо гу би ти ко нач ни из ме ђу тих 
Др жа ва (члан 5.); да ће сва фи зич ка и прав на ли ца из сва ке Др жа ве сук це-
со ра на осно ву ре ци про ци те та, има ти иста пра ва при сту па су до ви ма, ад-
ми ни стра тив ним ве ћи ма и те ли ма те Др жа ве и дру гих Др жа ва сук це со ра 
с ци љем оства ри ва ња за шти те њи хо вих пра ва (члан 7.).

Пре ма За ко ну о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС“, бр.55/05, 71/05, 101/07 
и 65/08), Вла да утвр ђу је и во ди по ли ти ку Ре пу бли ке Ср би је у окви ру Уста-
ва и за ко на и дру гих оп штих ака та На род не скуп шти не, Вла да из вр ша ва 
за ко не и дру ге оп ште акт На род не скуп шти не та ко што до но си оп ште и 
по је ди нач не прав не ак те и пред у зи ма дру ге ме ре (члан 2.), а Вла да ко јој 
је пре стао ман дат мо же вр ши ти са мо те ку ће по сло ве и не мо же пред ла га-
ти На род ној скуп шти ни за ко не и дру ге оп ште ак те ни ти до но си ти про пи-
се, из у зев, по ред оста лог, ако је њи хо во до но ше ње ве за но за за кон ски рок 
или то на ла жу по тре бе др жа ве (члан 17. став 1.). У одељ ку IV Ак ти Вла де, 
од ред бом чла на 42. став 1. За ко на про пи са но је да Вла да уред бом по дроб-
ни је раз ра ђу је од нос уре ђен за ко ном, у скла ду са свр хом и ци љем за ко на.

Од ред бом чла на 3. став 5. За ко на о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла-
сник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05 и 123/07), ко ја је на ве де на као основ за до-
но ше ње оспо ре них Уред би про пи са но је да се у скла ду са од ред ба ма овог 
за ко на при ва ти зу је ка пи тал и имо ви на у дру штве ним пред у зе ћи ма осно-
ва ним од де ло ва пред у зе ћа у Ре пу бли ци Ср би ји чи је је се ди ште на те ри то-
ри ји ре пу бли ка бив ше СФРЈ, а од ред ба ма чла на 14. став 1. За ко на про пи-
са ни су ро ко ви за спро во ђе ње при ва ти за ци је. Пре ма од ред би чла на 400а 
За ко на о пред у зе ћи ма („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 29/96, 33/96, 29/97, 59/97, 
74/99, 9/01 и 36/02), ко ја је на сна зи до ис те ка ро ко ва за при ва ти за ци ју 
утвр ђе них за ко ном ко јим се уре ђу је при ва зи та ци ја са гла сно чла ну 456. 
За ко на о при вред ним дру штви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04), 
од ре ђе на су овла шће ња Вла де у упра вља њу пред у зе ћем ко је по слу је дру-
штве ним ка пи та лом у по ступ ку при ва ти за ци је.

За ко ном о др жав ном пре ме ру и ка та стру и упи си ма пра ва на не по-
крет но сти („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 
15/96, 34/01, 25/02 и 101/05) уре ђу је се, из ме ђу оста лог, упис пра ва на не-
по крет но сти ма.
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За ко ном о осно ва ма сво јин ско прав них од но са („Слу жбе ни лист 
СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90 и „Слу жбе ни лист СРЈ“, број 29/96 и „Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 115/05) про пи са но је: да се сти ца ње, за шти та и пре ста-
нак пра ва сво ји не, пра ва слу жбе но сти, пра ва ствар ног те ре та и пра ва 
за ло ге уре ђу ју за ко ном (члан 7.); да се пра во сво ји не мо же од у зе ти или 
огра ни чи ти у скла ду са уста вом и за ко ном (члан 8.); да се пра во сво ји не 
сти че по са мом за ко ну, на осно ву прав ног по сла и на сле ђи ва њем, те да се 
пра во сво ји не сти че и од лу ком др жав ног ор га на, на на чин и под усло ви ма 
од ре ђе ним за ко ном (члан 20.).

За ко ном о про ме ту не по крет но сти („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
42/98) про пи са но је: да је про мет не по крет но сти сло бо дан ако за ко ном ни-
је друк чи је од ре ђе но (члан 1. став 1.); да про мет не по крет но сти, у сми слу 
овог за ко на, је сте рас по ла га ње не по крет но сти ма прав ним по слом и то 
пре нос пра ва у по гле ду рас по ла га ња не по крет но сти у дру штве ној сво ји ни 
са јед ног на дру гог но си о ца пра ва на не по крет но сти у дру штве ној сво ји ни 
(члан 2. тач ка 3.); да је ни штав уго вор о про ме ту не по крет но сти за кљу чен 
под усло ви ма и окол но сти ма у ко ји ма би би ло угро же но оства ри ва ње за-
шти те сло бо да пра ва и ду жно сти гра ђа на или за ко ни тост и рав но прав-
ност гра ђа на (члан 11.); те да се оту ђе ње не по крет но сти из др жав не и дру-
штве не сво ји не вр ши јав ним над ме та њем или при ку пља њем пи сме них 
по ну да, а не по сред ном по год бом са мо у за ко ном про пи са ним слу ча је ви-
ма, при че му је ни штав уго вор о оту ђе њу за кљу чен про тив но тим од ред-
ба ма (члан 14.).

Устав ни суд је оце нио да из под не тих ини ци ја ти ва про и за ли да је 
основ но спор но устав но-прав но пи та ње ко је се по ста вља у ве зи са оспо-
ре ним Уред ба ма, ка ква су пра ва ли ца ко ја су у пе ри о ду од сту па ња на сна-
гу За ко на о по твр ђи ва њу спо ра зу ма о пи та њи ма сук це си је (2004. го ди не) 
до до но ше ња оспо ре них Уред би (2008. го ди не) сте кла сво јин ска или дру га 
имо вин ска пра ва на не по крет ној имо ви ни пред у зе ћа чи је је се ди ште на 
те ри то ри ји ре пу бли ка бив ше СФРЈ.

На и ме, Спо ра зу мом о пи та њи ма сук це си је Др жа ве сук це со ри су, по-
ред оста лог, до го во ри ле прин цип за шти те пра ва ко ја су гра ђа ни или дру-
га прав на ли ца СФРЈ има ли на дан 31. де цем бра 1990. го ди не на по крет ној 
и не по крет ној имо ви ни ко ја се на ла зи на те ри то ри ји Др жа ве сук це со ра 
при ват не сво ји не и сте че них пра ва гра ђа на или дру гих прав них ли ца у 
СФРЈ, и то та ко да ће та пра ва би ти при зна та, за шти ће на и вра ће на у пр-
во бит но ста ње од стра не те Др жа ве (члан 2. став 1. под а)), као и да ће сви 
уго во ри за кљу че ни из ме ђу гра ђа на или дру гих прав них ли ца СФРЈ по чев 
од 31. де цем бра 1990. го ди не би ти по што ва ни без ика кве дис кри ми на ци је, 
те да ће сва ка Др жа ва сук це сор обез бе ди ти из вр ша ва ње оба ве за на осно-
ву та квих уго во ра у слу ча је ви ма где је рас па дом СФРЈ би ло оне мо гу ће но 
из вр ша ва ње та квих уго во ра (члан 2. став 2.).

Оспо ре ном од ред бом чла на 1. Уред бе о из ме на ма и до пу на ма Уред бе о 
за шти ти имо ви не де ло ва пред у зе ћа чи је је се ди ште на те ри то ри ји бив ших 
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ре пу бли ка СФРЈ („Слу жбе ни гла сник РС“, број 61/08), ко јом је уно ше њем 
чла на 2а из ме њен и до пу њен основ ни текст Уред бе о за шти ти имо ви не 
де ло ва пред у зе ћа чи је је се ди ште на те ри то ри ји бив ших ре пу бли ка СФРЈ 
из 2001. го ди не, уре ђу је се за шти та имо ви не по слов не је ди ни це пред-
у зе ћа чи је је се ди ште би ло на те ри то ри ји бив ших ре пу бли ка СФРЈ, ко ја 
је ор га ни зо ва на као дру штве но пред у зе ће или ко ја је при по је на дру гом 
дру штве ном пред у зе ћу, и ко ја се на ла зи на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би-
је. Оспо ре ном од ред бом Уред бе је би ло про пи са но да ће над ле жни ор ган 
на дру штве ној имо ви ни та квог дру штве ног пред у зе ћа, по слу жбе ној ду-
жно сти, из вр ши ти упис пра ва ко ри шће ња и рас по ла га ња у зе мљи шној, 
од но сно дру гој јав ној књи зи о еви ден ци ји на не по крет но сти и пра ви ма 
над њи ма у ко рист тог пред у зе ћа. Са дру ге стра не, оспо ре ном Уред бом о 
из ме ни Уред бе („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/08), од но сно оспо ре ном 
Уред бом о до пу на ма Уред бе („Слу жбе ни гла сник РС“, број 14/09), про пи-
са на је оба ве за спо ра зум ног, и уз са гла сност Вла де, уре ђи ва ња имо вин-
ско прав них од но са из ме ђу по слов не је ди ни це ко ја је ор га ни зо ва на као 
дру штве но пред у зе ће или ко ја је при по је на дру гом дру штве ном пред у зе-
ћу или њи хо вог прав ног след бе ни ка, и пред у зе ћа чи је је се ди ште на те-
ри то ри ји бив ших ре пу бли ка СФРЈ, уз исто вре ме но про пи си ва ње прав-
них по сле ди ца не по сти за ња ова квог спо ра зу ма у про пи са ном ро ку, а ко је 
се, из ме ђу оста лог, са сто је и у то ме да у том слу ча ју над ле жни ор ган по 
слу жбе ној ду жно сти упи су је пра во ко ри шће ња, од но сно рас по ла га ња у 
зе мљи шној, од но сно дру гој јав ној књи зи о еви ден ци ји не по крет но сти и 
пра ви ма над њи ма у ко рист дру штве ног пред у зе ћа ра ди спро во ђе ња по-
ступ ка при ва ти за ци је, про пи су ју ћи та ко ђе да се тек по том, кад над ле жни 
ор ган по слу жбе ној ду жно сти упи ше пра во у ко рист дру штве ног пред у-
зе ћа, спро во ди при ва ти за ци ја. На ве де ним уред ба ма ни је ре гу ли сан од нос 
дру штве ног пред у зе ћа, ни ти пред у зе ћа чи је је се ди ште на те ри то ри ји бив-
ше ре пу бли ке СФРЈ са фи зич ким или прав ним ли ци ма ко ја су евен ту ал-
но, у ме ђу вре ме ну, на тој имо ви ни или ње ним де ло ви ма сте кла од ре ђе на 
имо вин ска пра ва. 

По ла зе ћи од са др жи не оспо ре них од ре да ба Уред би, као и раз ло га до-
но ше ња из ме на Уред бе ко ји су на ве де ни у од го во ру Вла де, Устав ни суд је 
утвр дио:

– да је основ за до но ше ње на ве де них Уред би члан 3. став 5. За ко на 
о при ва ти за ци ји, а да су не раз ре ше ни прав ни од но си из ме ђу ре пу бли ка 
ко је су би ле чла ни це СФРЈ, са јед не стра не, и др жа ве СРЈ, од но сно Ре пу-
бли ке Ср би је, са дру ге стра не, би ли и оста ли раз лог по себ ног уре ђи ва ња 
од но са у пи та њу За ко ном о при ва ти за ци ји, а ра ди за шти те ин те ре са Ре-
пу бли ке Ср би је;

– да уре ђи ва ње од но са у ве зи са имо ви ном, прав ним су бјек ти ви те том 
и по сло ва њем де ло ва оних при вред них су бје ка та ко ји су за те че ни на те-
ри то ри ји не ке од др жа ва (ре пу бли ка бив ших чла ни ца СФРЈ) још увек ни-
је до вр ше но на ме ђу др жав ном ни воу и по ред то га што је из ме ђу Др жа ва 
сук це со ра бив ше СФРЈ за кљу чен Спо ра зум о пи та њи ма сук це си је, ко ји је 
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основ за да ље уре ђе ње на ве де них од но са до њи хо вог ко нач ног раз ре ше ња 
из ме ђу Др жа ва сук це со ра, у пи та њи ма сук це си је ко ја су об у хва ће на тим 
Спо ра зу мом;

– да за шти ту при ват не сво ји не и сте че них пра ва гра ђа на или дру гих 
прав них ли ца СФРЈ до 31. де цем бра 1990. го ди не уре ђу ју Уред ба о за шти-
ти имо ви не де ло ва пред у зе ћа чи је је се ди ште на те ри то ри ји бив ших ре пу-
бли ка СФРЈ и Спо ра зум о пи та њи ма сук це си је, а по што ва ње уго во ра за-
кљу че ног из ме ђу гра ђа на или дру гих прав них ли ца СФРЈ од 31. де цем бра 
1990. го ди не са мо Спо ра зум о пи та њи ма сук це си је;

– да се од ред бе оспо ре них Уред би, од но сно њи хо во деј ство, по сред-
но од но си и на имо вин ска пра ва фи зич ких и прав них ли ца на имо ви ни 
пред у зе ћа чи је је се ди ште на те ри то ри ји бив ших ре пу бли ка СФРЈ, а ко ја 
су сте че на у пе ри о ду од 31.12.1990. го ди не па на да ље.

С об зи ром на то да се од ред ба ма Уред бе о за шти ти имо ви не де ло ва 
пред у зе ћа чи је је се ди ште на те ри то ри ји бив ших ре пу бли ка СФРЈ („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 31/01) и оспо ре ним од ред ба ма Уред бе о из ме ни 
Уред бе о за шти ти имо ви не де ло ва пред у зе ћа чи је је се ди ште на те ри то-
ри ји бив ших ре пу бли ка СФРЈ („Слу жбе ни гла сник РС“, број 61/08), од но-
сно од ред ба ма Уред бе о из ме ни Уред бе о за шти ти имо ви не де ло ва пред у-
зе ћа чи је је се ди ште на те ри то ри ји бив ших ре пу бли ка СФРЈ („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 109/08), од но сно Уред бе о до пу на ма Уред бе о за шти ти 
имо ви не де ло ва пред у зе ћа чи је је се ди ште на те ри то ри ји бив ших ре пу-
бли ка СФРЈ („Слу жбе ни гла сник РС“, број 14/09), уре ђу је са мо за шти та 
дру штве не имо ви не де ло ва пред у зе ћа у Ре пу бли ци Ср би ји чи је је се ди ште 
на те ри то ри ји ре пу бли ка бив ше СФРЈ са ста њем на дан 31. де цем бра 1990. 
го ди не, а не пра ва гра ђа на или дру гих прав них ли ца сте че них на тој имо-
ви ни по осно ву уго во ра за кљу че них по сле 31. де цем бра 1990. го ди не, по 
оце ни Устав ног су да, мо же се као спор но по ста ви ти пи та ње да ли је та кво 
про пи си ва ње огра ни чи ло сво ји ну, од но сно дру га сте че на имо вин ска пра-
ва ових ли ца и евен ту ал но вла сни ке ли ши ло сво ји не, као и да ли је огра-
ни че ње и ли ше ње сво ји не до пу ште но, с об зи ром на то да устав но јем ство 
пра ва на мир но ужи ва ње имо ви не, од но сно сво ји не са др жи исто вре ме но 
и јем ство вла сни ку да ће би ти огра ни чен, од но сно ли шен пра ва са мо из 
раз ло га и на на чин ко ји су од ре ђе ни Уста вом.

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба Уста ва и за ко на ко ји ма се уре ђу ју 
сво јин ско прав ни и обли га ци о ни од но си, као и упис пра ва на не по крет но-
сти ма, по оце ни Устав ног су да, по ста вља се и пи та ње да ли је Вла да пре-
ко ра чи ла гра ни це сво јих устав них овла шће ња ка да је у из вр ша ва њу За ко-
на о при ва ти за ци ји до не ла под за кон ски про пис ко јим се исто вре ме но, на 
ин ди рек тан на чин, уре ђу ју сво јин ски и дру ги имо вин ски од но си, а ко ји 
мо гу би ти са мо пред мет за кон ског уре ђи ва ња и евен ту ал ног огра ни че ња.

Устав ни суд је оце нио да се по ста вља и пи та ње да ли се оспо ре ним 
Уред ба ма уре ђу ју од но си у про шло сти, те да ли сто га од ред бе оспо ре них 
Уред би има ју по врат но деј ство.
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Бу ду ћи да се по оце ни Устав ног су да, осно ва но по ста вља пи та ње да ли 
се оспо ре ним Уред ба ма до во ди у пи та ње оства ри ва ње Уста вом и по твр ђе-
ним ме ђу на род ним уго во ри ма за јем че ног пра ва на имо ви ну, а ти ме и да ли 
је од ред ба Уред бе на ве де не у тач ки 1. али не ја 1. из ре ке би ла у са гла сно сти 
с на ве де ним од ред ба ма Уста ва, у вре ме ње ног ва же ња, као и да ли су оспо-
ре не од ред бе Уред би на ве де них у тач ки 1. ал. 2. и 3. из ре ке у са гла сно сти с 
на ве де ним од ред ба ма Уста ва, Суд је, са гла сно од ред би чла на 53. став 1. За-
ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), на шао да има 
осно ва за по кре та ње по ступ ка по во дом под не тих ини ци ја ти ва.

С об зи ром на то да од од лу ке о устав но сти оспо ре них Уре да ба за ви си 
и оце на њи хо ве за ко ни то сти, то ће Устав ни суд ре ша ва ју ћи о устав но сти, 
ре ша ва ти и о њи хо вој за ко ни то сти.

Има ју ћи у ви ду из не то, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 46. 
став 1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду, као и од ре да ба чла на 82. став 1. 
тач. 1. и 10. и став 2. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), до нео Ре ше ње као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУп-127/2008 од 16. ју ла 2009. го ди не

Пред лог Од лу ке о са мо до при но су за на се ље но ме сто Но ви Ко зјак
(„Слу жбе ни лист оп шти не Али бу нар“, број 2/06)

– члан 1. став 3, члан 3. тач ка 8, члан 6. али не ја 4. и чл. 7. и 9.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

1. По кре ће се по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба 
чла на 1. став 3, чла на 3. тач ка 8, чла на 6. али не ја 4. и чл. 7. и 9. Пред ло-
га Од лу ке о са мо до при но су за на се ље но ме сто Но ви Ко зјак („Слу жбе ни 
лист оп шти не Али бу нар“, број 2/06).

2. Од ба цу је се ини ци ја ти ва за оце ну за ко ни то сти по ступ ка до но ше-
ња Од лу ке о са мо до при но су за на се ље но ме сто Но ви Ко зјак („Слу жбе ни 
лист оп шти не Али бу нар“, број 3/06).

3. Ово ре ше ње до ста ви ти Скуп шти ни оп шти ни Али бу нар, ра ди да ва-
ња од го во ра по во дом по кре ну тог по ступ ка из тач ке 1.

4. Рок за да ва ње од го во ра из тач ке 3. је 15 да на од да на при је ма ре ше ња.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни-

то сти Од лу ке о са мо до при но су за на се ље но ме сто Но ви Ко зјак („Слу жбе-
ни лист оп шти не Али бу нар“, број 3/06). Ини ци ја тор ис ти че да је оспо ре на 
Од лу ка не у став на, јер су гра ђа ни ме сне за јед ни це Но ви Ко зјак, ко ји са мо-
до при нос пла ћа ју на за ра де, до ве де ни у не рав но пра ван по ло жај у од но су 
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на оста ле гра ђа не на ве де не ме сне за јед ни це ко ји са мо до при нос пла ћа ју на 
не ке дру ге при хо де, бу ду ћи да за са мо до при нос из два ја ју мно го ви ше нов-
ца од оста лих об ве зни ка са мо до при но са. Та ко ђе, сма тра да је по сту пак до-
но ше ња оспо ре не Од лу ке спро ве ден су прот но за ко ну, има ју ћи у ви ду да 
при ли ком пи сме ног из ја шња ва ња гра ђа на ме сне за јед ни це Но ви Ко зјак о 
уво ђе њу спор ног са мо до при но са ни је од ре ђе но јед но гла сач ко ме сто на ко-
ме би се на ве де ни гра ђа ни из ја шња ва ли, већ је Ко ми си ја ишла од ку ће до 
ку ће ка ко би омо гу ћи ла тим гра ђа ни ма да се из ја сне о уво ђе њу са мо до при-
но са. Као раз лог на во ди и да је из ја шња ва ње тра ја ло ду же од се дам да на, 
од но сно да на ве де но из ја шња ва ње ни је при ја вље но „МУП-у Али бу нар“.

Скуп шти на оп шти на Али бу нар је до ста ви ла уз до пис, ко ји не са др жи 
од го вор на на во де из ини ци ја ти ве, из ме ђу оста лог, Пред лог Од лу ке о са-
мо до при но су за на се ље но ме сто Но ви Ко зјак („Слу жбе ни лист оп шти не 
Али бу нар“, број 2/06) и Од лу ку о са мо до при но су за на се ље но ме сто Но ви 
Ко зјак („Слу жбе ни лист оп шти не Али бу нар“, број 3/06).

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре 
да на сту па ња на сна гу овог за ко на окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре на Од лу-
ка до не та на осно ву од ре да ба чл. 87. до 97. За ко на о ло кал ној са мо у пра-
ви („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 9/02, 33/04 и 135/04), ко је су пре ста ле да 
ва же да ном по чет ка при ме не За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра-
ве („Слу жбе ни гла сник РС“, број 62/06), 1. ја ну а ра 2007. го ди не. Та ко ђе је 
утвр ђе но да је ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и за ко ни то сти оспо ре-
не Од лу ке би ла под не та Устав ном су ду у вре ме ва же ња Уста ва Ре пу бли-
ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је пре стао да ва жи про гла ше њем Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је, 8. но вем бра 2006. го ди не. Оспо ре ном Од лу ком је про-
пи са но да се про гла ша ва Од лу ка о са мо до при но су за на се ље но ме сто Но-
ви Ко зјак, до не та лич ним из ја шња ва њем гра ђа на пу тем да ва ња пи сме не 
из ја ве уз пот пис, са 55% гла со ва гра ђа на, од но сно да је Пред лог Од лу ке о 
са мо до при но су за на се ље но ме сто Но ви Ко зјак („Слу жбе ни лист оп шти-
не Али бу нар“, број 2/06) са став ни део ове од лу ке.

Да кле, ка ко оспо ре на Од лу ка у ма те ри јал но прав ном сми слу не са-
др жи по дат ке ко је сва ка од лу ка о са мо до при но су мо ра да са др жи већ је 
њо ме од ре ђе но да на ве де ни Пред лог Од лу ке чи ни њен са став ни део, то 
про из ла зи да су од ред бе Пред ло га ко ји ма се ре гу ли шу пи та ња ко ја чи не 
оба ве зни део од лу ке о са мо до при но су са став ни део оспо ре не Од лу ке.

Та ко ђе, Устав ни суд је утвр дио да је Скуп шти на оп шти не Али бу-
нар утвр ди ла Пред лог Од лу ке о са мо до при но су за на се ље но ме сто Но ви 
Ко зјак („Слу жбе ни лист оп шти не Али бу нар“, број 2/06), на осно ву од-
ред бе чла на 89. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 9/02, 33/04 и 135/04). Од ред ба ма Пред ло га је про пи са но: да се Од лу ком 
о са мо до при но су за на се ље но ме сто Но ви Ко зјак уво ди са мо до при нос за 
на се ље но ме сто Но ви Ко зјак, као и да се са мо до при нос уво ди за пе ри од од 
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1. ма ја 2006. го ди не до 31. апри ла 2011. го ди не (члан 1. ст. 1. и 3.); да се са-
мо до при нос за во ди за сле де ће на ме не: 4% за за по сле не од пла те за по сле-
них на не то за ра ду; 4% на не то при ход оства рен де лат но шћу са мо стал них 
рад њи, вла сни ка при ват них пред у зе ћа и дру гих ли ца ко ја се ба ве лич ним 
ра дом (пред у зет ни ци); 20% за по љо при вред не про из во ђа че на ка та стар-
ски при ход; 15 на при ма ња на пен зи је (члан 3.).

По што у кон крет ном слу ча ју на кон из ја шња ва ња гра ђа на о Пред ло-
гу Од лу ке ни је об ја вљен текст до не те од лу ке о са мо до при но су, већ је об-
ја вље на оспо ре на Од лу ка ко јом је пред ви ђе но да њен са став ни део чи ни 
на ве де ни Пред лог, пред Устав ни суд се по ста ви ло пи та ње ис пу ње но сти 
основ ног усло ва ко ји од лу ци о са мо до при но су обез бе ђу је ег зи сти ра ње и 
деј ство у прав ном по рет ку, а то је да ли је у скла ду са за ко ном об ја вљен 
текст од лу ке о са мо до при но су о ко јем су се гра ђа ни из ја шња ва ли.

У том сми слу утвр ђе но је сле де ће: 
– да је оспо ре на Од лу ка об ја вље на у „Слу жбе ном ли сту оп шти не Али-

бу нар“, број 3/06,
– да је оспо ре ном Од лу ком пред ви ђе но да Пред лог Од лу ке о са мо до-

при но су за на се ље но ме сто Но ви Ко зјак („Слу жбе ни лист оп шти не Али-
бу нар“, број 2/06) чи ни са став ни део ове од лу ке;

– да се за на ве де ни Пред лог из ја сни ла ве ћи на гра ђа на на се ље ног ме-
ста Но ви Ко зјак;

– да је на ве де ни Пред лог об ја вљен у „Слу жбе ном ли сту оп шти не Али-
бу нар“, број 2/06.

С об зи ром на то да је од ред бом чла на 92. став 1. За ко на о ло кал ној са-
мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 9/02, 33/04 и 135/04), ко ји је ва жио у 
вре ме уво ђе ња спор ног са мо до при но са, би ло про пи са но да се од лу ка о са мо-
до при но су об ја вљу је на на чин на ко ји се об ја вљу ју ак ти оп шти не, про из ла зи 
да је текст од лу ке за ко ји се из ја сни ла ве ћи на гра ђа на мо рао би ти об ја вљен 
на на чин на ко ји се об ја вљу ју ак ти оп шти не. Зна чи, на кон из ја шња ва ња гра-
ђа на о пред ло гу од лу ке о са мо до при но су, за ко ји се из ја сни ла ве ћи на гра ђа-
на ко ји су има ли пра во о ње му да се из ја шња ва ју, мо ра ла се об ја ви ти од лу ка 
о са мо до при но су (у тек сту иден тич ном тек сту пред ло га од лу ке о ко јем су се 
гра ђа ни из ја шња ва ли), са гла сно од ред би чла на 1. став 2. За ко на о об ја вљи-
ва њу за ко на и дру гих про пи са и оп штих ака та и о из да ва њу „Слу жбе ног гла-
сни ка Ре пу бли ке Ср би је“ („Слу жбе ни гла сник РС“, број 72/91 и „Слу жбе ни 
лист СРЈ“, број 117/93), на на чин ко ји од ре ди оп шти на Али бу нар.

На осно ву из не тих чи ње ни ца мо же се сма тра ти да је, у кон крет ном 
слу ча ју, са гла сно чла ну 91. став 1. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви, об ја-
вљен текст од лу ке о са мо до при но су о ко јем су се гра ђа ни из ја шња ва ли, 
јер је на ве де ни Пред лог об ја вљен у „Слу жбе ном ли сту оп шти не Али бу-
нар“, број 2/06, и са став ни је део оспо ре не Од лу ке ко ја је та ко ђе об ја вље на 
у сле де ћем бро ју на ве де ног оп штин ског гла си ла.

По ла зе ћи од тек ста Пред ло га ко ји, као што је ре че но, са др жи еле мен-
те од лу ке о са мо до при но су, те кон ста та ци је да Пред лог чи ни са став ни 
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део оспо ре не Од лу ке, Устав ни суд је утвр дио да при ли ком оце не оспо ре-
не Од лу ке са ма те ри јал но прав ног аспек та тре ба по ћи упра во од са др жи не 
Пред ло га, тј. да тре ба оце њи ва ти од ред бе тог пред ло га.

С об зи ром на то да тре ба оце њи ва ти од ред бе Пред ло га, осно ва но је 
да Устав ни суд оце ну устав но сти и за ко ни то сти ма те ри јал но прав них од-
ре да ба Пред ло га, са гла сно чла ну 167. став 1. тач. 1. и 3. Уста ва, вр ши у од-
но су ва же ћи Устав и за ко не.

Устав утвр ђу је: да су пред Уста вом и за ко ном сви јед на ки, да сва-
ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту без дис кри ми на ци је, те да је 
за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, по би ло ком 
осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад но сти, дру-
штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру гог уве ре-
ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или фи зич ког 
ин ва ли ди те та (члан 21.); да су је ди ни це ло кал не са мо у пра ве оп шти не, 
гра до ви и град Бе о град, као и да се по сло ви је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
фи нан си ра ју из из вор них при хо да је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, бу џе та 
Ре пу бли ке Ср би је, у скла ду са за ко ном, и бу џе та ауто ном не по кра ји не, ка-
да је ауто ном на по кра ји на по ве ри ла је ди ни ци оба вља ње по сло ва из сво је 
над ле жно сти, у скла ду са од лу ком скуп шти не ауто ном не по кра ји не (члан 
188. ст. 1. и 4.); да сви под за кон ски оп шти ак ти Ре пу бли ке Ср би је, оп шти 
ак ти ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, по ли тич ких стра-
на ка, син ди ка та и удру же ња гра ђа на и ко лек тив ни уго во ри мо ра ју би ти 
са гла сни за ко ну (члан 195. став 1.); да се за ко ни и сви дру ги оп шти ак ти, 
об ја вљу ју пре сту па ња на сна гу, као и да за ко ни и дру ги оп шти ак ти сту-
па ју на сна гу нај ра ни је осмог да на од да на об ја вљи ва ња и мо гу да сту пе на 
сна гу ра ни је са мо ако за то по сто је на ро чи то оправ да ни раз ло зи, утвр ђе-
ни при ли ком њи хо вог до но ше ња (члан 196. ст. 1. и 4.), те да за ко ни и сви 
дру ги оп шти ак ти не мо гу има ти по врат но деј ство (члан 197. став 1.).

За оце ну за ко ни то сти оспо ре не Од лу ке од зна ча ја су од ред бе За ко на 
о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 129/07) и За ко на о 
фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник РС“, број 62/06).

За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви про пи са но је: да ра ди за до во ља ва ња 
оп штих, за јед нич ких и сва ко днев них по тре ба ста нов ни штва на од ре ђе ном 
под руч ју, је ди ни це ло кал них са мо у пра ве мо гу да обра зу ју ме сне за јед ни це 
или дру ге об ли ке ме сне са мо у пра ве, у скла ду са за ко ном и ста ту том (члан 
8.); да се сред ства за рад ме сне за јед ни це, од но сно дру гог об ли ка ме сне са-
мо у пра ве, обез бе ђу ју из сред ста ва утвр ђе них од лу ком о бу џе ту оп шти не, 
од но сно гра да, укљу чу ју ћи и са мо до при нос (члан 75. став 1. тач ка 1).

За кон о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве про пи су је: да је ди ни ци ло-
кал не са мо у пра ве при па да ју из вор ни при хо ди оства ре ни на ње ној те ри то-
ри ји укљу чу ју ћи и при ход од са мо до при но са (члан 6. тач ка 15)); да од лу ка о 
уво ђе њу са мо до при но са, из ме ђу оста лог, са др жи по дат ке ко ји се од но се на 
на чин во ђе ња еви ден ци је о сред стви ма и на чин вра ћа ња сред ста ва ко ја се 
оства ре из над из но са ко ји је од лу ком од ре ђен (члан 21. тач. 7) и 10)); да од-
лу ку до но се гра ђа ни ко ји има ју из бор но пра во и пре би ва ли ште на под руч ју 
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на ко ме се сред ства при ку пља ју, од но сно да од лу ку до но се и гра ђа ни ко ји 
не ма ју из бор но пра во и пре би ва ли ште на под руч ју на ко ме се сред ства при-
ку пља ју, ако на том под руч ју има ју не по крет ну имо ви ну, а сред стви ма се по-
бољ ша ва ју усло ви ко ри шће ња те имо ви не, те да се од лу ка сма тра до не том 
ка да се за њу из ја сни ве ћи на од укуп ног бро ја гра ђа на из ст. 1. и 2. овог чла на 
(члан 23.); да су нов ча на сред ства ко ја се при ку пља ју на осно ву од лу ке о са-
мо до при но су, при ход бу џе та је ди ни це ло кал не са мо у пра ве и стро го су на-
мен ског ка рак те ра (члан 31.); да ће се пра ва и оба ве зе гра ђа на ко је су, до да на 
при ме не овог за ко на, утвр ђе не од лу ка ма о уво ђе њу са мо до при но са, у скла-
ду са чла ном 93. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
9/02, 33/04 и 135/04), из вр ша ва ти у скла ду са тим од лу ка ма (члан 58.).

Чла ном 93. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
9/02, 33/04 и 135/04) би ло је про пи са но да се осно ви ца са мо до при но са уре-
ђу је од лу ком, с тим да ако од лу ком ни је друк чи је од ре ђе но, осно ви цу са-
мо до при но са чи не за ра де (пла те) за по сле них, при хо ди од по љо при вре де и 
шу мар ства и при хо ди од са мо стал не де лат но сти, на ко је се пла ћа по рез на 
до хо дак гра ђа на у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је по рез на до хо дак гра ђа-
на, као и вред ност имо ви не на ко ју се пла ћа по рез на имо ви ну, у скла ду са 
за ко ном ко ји уре ђу је по рез на имо ви ну, као и да се са мо до при нос не мо же 
уво ди ти на при ма ња и имо ви ну ко ји су за ко ном из у зе ти од опо ре зи ва ња.

На осно ву од ре да ба чла на 58. За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у-
пра ве и чла на 93. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви од 2002. го ди не, мо же се за-
кљу чи ти да се оце на за ко ни то сти од ре да ба Пред ло га, ко ји ма су про пи са не 
осно ви це са мо до при но са, вр ши, из ме ђу оста лог, и у од но су на од ред бе За-
ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/01, 80/02, 
135/04) ко ји је ва жио у вре ме уво ђе ња спор ног са мо до при но са, бу ду ћи да су 
тим за ко ном уре ђе ни при хо ди на ко је се пла ћа по рез на до хо дак гра ђа на.

По ла зе ћи од на во да и раз ло га из не тих у ини ци ја ти ви, оце ње но је да 
се оспо ре ним од ред ба ма чла на 3. Пред ло га не по вре ђу је прин цип за бра не 
дис кри ми на ци је гра ђа на из чла на 21. Уста ва. Ово сто га што се, про пи си-
ва њем ви си не са мо до при но са, у за ви сно сти од про пор ци о нал не сто пе и 
вр сте при хо да (осно ви це) на ко ји се пла ћа спор ни са мо до при нос, на на-
чин ка ко је то учи ње но од ред ба ма чла на 3. Пред ло га, а што има за по сле-
ди цу да об ве зни ци са мо до при но са пла ћа ју са мо до при нос у раз ли чи тим 
но ми нал ним из но си ма, об ве зни ци са мо до при но са не до во де у не рав но-
пра ван по ло жај, јер се те од ред бе од но се јед на ко на све об ве зни ке са мо до-
при но са ко ји се на ла зе у ис тој прав ној си ту а ци ји.

Пре ма од ред би чла на 54. став 1. За ко на о Устав ном су ду, у по ступ ку 
оце њи ва ња устав но сти или за ко ни то сти, Устав ни суд ни је огра ни чен зах-
те вом ини ци ја то ра.

Раз ма тра ју ћи Пред лог у це ли ни у од но су на на ве де не од ред бе Уста ва 
и за ко на, са ста но ви шта ње го ве устав но сти и за ко ни то сти, по ми шље њу 
Устав ног су да мо гу се по ста ви ти сле де ћа устав но прав на пи та ња: 

– да ли је од ред ба чла на 1. став 3. Пред ло га, ко ја утвр ђу је да се са-
мо до при нос уво ди за пе ри од од 1. ма ја 2006. го ди не до 31. апри ла 2011. 
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го ди не, са гла сна чла ну 197. став 1. Уста ва у ко ме је утвр ђе на за бра на ре-
тро ак тив не при ме не оп штих ака та, има ју ћи у ви ду да је оспо ре на Од лу ка 
об ја вље на 26. ма ја 2006. го ди не и сту пи ла на сна гу 3. ју на 2006. го ди не, а 
да се при ме њу је од 1. ма ја 2006. го ди не; 

– да ли је од ред ба чла на 3. тач ка 8. Пред ло га, ко ја про пи су је да се са-
мо до при нос уво ди на при ма ња пен зи о не ра (из са др жи не од ред бе чла на 
6. али не ја 4. Пред ло га, ко ја утвр ђу је да осно ви цу са мо до при но са чи ни 
пен зи ја оства ре на у зе мљи и ино стран ству, мо же се за кљу чи ти да се са мо-
до при нос на пла ћу је упра во од пен зи ја оства ре них у зе мљи и ино стран-
ству, а не не ких дру гих при хо да пен зи о не ра), са гла сна чла ну 58. За ко на о 
фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, из раз ло га што се на осно ву чла на 93. 
За ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 9/02, 33/04 и 
135/04), са мо до при нос ни је мо гао уво ди ти на при ма ња и имо ви ну ко ји су 
за ко ном из у зе ти од опо ре зи ва ња, бу ду ћи да се на пен зи је у вре ме уво ђе ња 
спор ног са мо до при но са, са гла сно од ред би чла на 9. став 1. тач ка 17) За ко-
на о по ре зу на до хо дак гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/01, 80/02 и 
135/04), ни је мо гао на пла ћи ва ти по рез на до хо дак гра ђа на;

– да ли је од ред ба чла на 6. али не ја 4. Пред ло га, ко јом је про пи са но 
да осно ви цу за пла ћа ње са мо до при но са за пен зи о не ре чи ни из нос пен-
зи је оства рен у зе мљи и ино стран ству, са гла сна за ко ну, из раз ло га на-
ве де них за од ред бу чла на 3. тач ка 8. Пред ло га са ко јом је са др жин ски 
и ло гич ки по ве за на; 

– да ли су од ред бе чла на 7. став 1. Пред ло га, ко је од ре ђу ју да су об ве-
зни ци са мо до при но са гра ђа ни ме сне за јед ни це Но ви Ко зјак, без на во ђе ња 
да на под руч ју те ме сне за јед ни це има ју и из бор но пра во, као и гра ђа ни ко-
ји ста ну ју ван под руч ја ме сне за јед ни це, а чи ји чла но ви по ро ди це ста ну ју на 
под руч ју на ве де не ме сне за јед ни це и на том под руч ју има ју не по крет ност, 
са гла сне за ко ну; ово сто га што са мо до при нос пред ста вља лич ну оба ве зу ко-
ја не мо же за ви си ти од пре би ва ли шта по ро ди це об ве зни ка са мо до при но са 
већ од пре би ва ли шта и из бор ног пра ва об ве зни ка са мо до при но са, од но сно 
од по се до ва ња не по крет не имо ви не на под руч ју за ко је се при ку пља са мо-
до при нос. За то са мо ли ца ко ја, у сми слу чла на 23. ст. 1. и 2. За ко на о фи нан-
си ра њу ло кал не са мо у пра ве, има ју пра во да уче ству ју у до но ше њу од лу ке 
о уво ђе њу са мо до при но са, мо гу би ти ње го ви об ве зни ци; у том сми слу се 
мо же по ста ви ти пи та ње за ко ни то сти и од ред бе чла на 7. став 2. Пред ло га 
ко јом је пред ви ђе но да су об ве зни ци са мо до при но са и гра ђа ни при вре ме но 
за по сле ни у ино стран ству ако им чла но ви уже по ро ди це ста ну ју на под руч-
ју на ве де не ме сне за јед ни це или на том под руч ју има ју не по крет ност; 

– да ли је од ред ба чла на 7. став 3. Пред ло га, ко јом је про пи са но да 
осно ви цу за об ра чун са мо до при но са за гра ђа не на при вре ме ном ра ду у 
ино стран ству чи не при ја вље не за ра де оства ре не у ино стран ству ко је не 
мо гу би ти ма ње од тро стру ког из но са про сеч не ме сеч не за ра де оства ре-
не у Ре пу бли ци Ср би ји, пре ма по да ци ма над ле жног ор га на, са гла сна чла-
ну 25. став 1. За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, има ју ћи у ви ду 
да је оба ве за са мо до при но са лич на оба ве за сва ког гра ђа ни на на ко га се 
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са мо до при нос од но си и као та ква она мо ра би ти при ме ре на ма те ри јал-
ним мо гућ но сти ма сва ког гра ђа ни на по је ди нач но. На и ме, ви си на са мо до-
при но са мо ра би ти сра змер на ви си ни од ре ђе них при хо да об ве зни ка са-
мо до при но са, па се у том сми слу про пи си ва њем ви си не са мо до при но са 
на на чин ка ко је учи ње но на ве де ном од ред бом Пред ло га не обез бе ђу је на-
ве де на сра зме ра, јер у кон крет ној си ту а ци ји за ра де гра ђа на ко ји се на ла зе 
на при вре ме ном ра ду у ино стран ству по пра ви лу ни су исте; 

– да ли је од ред ба чла на 9. Пред ло га, ко јом је пред ви ђе но да ће у слу-
ча ју да се оства ри са мо до при нос у ве ћем из но су од из но са ко ји је пред ви-
ђен овом од лу ком, од лу ку о ви ше оства ре ним сред стви ма до не ти гра ђа-
ни ме сне за јед ни це Но ви Ко зјак, на на чин и по по ступ ку пред ви ђе ном за 
уво ђе ње са мо до при но са, са гла сна са чла ном 21. тач ка 10) За ко на о фи нан-
си ра њу ло кал не са мо у пра ве, с об зи ром на то да сред ста ва са мо до при но са 
оства ре на пре ко њи хо вог укуп ног из но са од ре ђе ног од лу ком, мо ра ју би ти 
вра ће на об ве зни ци ма са мо до при но са.

Ка ко Устав утвр ђу је прин цип да сви оп шти ак ти у Ре пу бли ци Ср би ји 
мо ра ју би ти у са гла сно сти са за ко ном (члан 195. став 1.), исто вре ме но се 
по ста вља и пи та ње устав но сти на ве де них од ре да ба Пред ло га.

По ред из не тог, оспо ре на Од лу ка не са др жи од ред бу о на чи ну во ђе-
ња еви ден ци је о сред стви ма, а ко ја пред ста вља оба ве зан еле мент од лу ке о 
уво ђе њу са мо до при но са, са гла сно чла ну 21. тач ка 7) За ко на о фи нан си ра-
њу ло кал не са мо у пра ве.

Има ју ћи у ви ду да из на во да под не те ини ци ја ти ве про из ла зи да се њо-
ме, из ме ђу оста лог, оспо ра ва и за ко ни тост по ступ ка до но ше ња оспо ре не 
Од лу ке, то се у устав но суд ском по ступ ку оце на за ко ни то сти по ступ ка до-
но ше ња оп штег ак та вр ши у од но су на за кон ко ји је пред ста вљао прав ни 
основ за до но ше ње тог ак та.

С об зи ром на то да су пре ста ле да ва же од ред бе За ко на о ло кал ној са мо-
у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 9/02, 33/04 и 135/04), ко је су би ле прав ни 
основ за до но ше ње оспо ре не Од лу ке, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 
36. став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду, од ба цио ини ци ја ти ву у де лу у ко-
јем се тра жи оце на за ко ни то сти по ступ ка до но ше ња оспо ре не Од лу ке, због 
пре стан ка про це сних прет по став ки за во ђе ње по ступ ка и од лу чи ва ње.

Има ју ћи у ви ду са др жи ну отво ре них пи та ња, Устав ни суд је, на осно ву 
од ред бе чла на 53. став 1. За ко на о Устав ном су ду, Ре ше њем по кре нуо по-
сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба чла на 1. став 3, чла на 
3. тач ка 8, чла на 6. али не ја 4. и чл. 7. и 9. Пред ло га из тач ке 1. из ре ке.

По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 36. став 
1. тач ка 4) и чла на 46. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду и чла на 82. став 1. 
тач ка 10, чла на 82. став 2. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), ре шио као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IУ-168/2006 од 12. мар та 2009. го ди не
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Зах тев за пре и спи ти ва ње Од лу ке Са ве зног устав ног су да
број IУ- бр. 9/96, 10/96, 15/96, 83/96, 153/96, 231/96, 135/97

и 160/99 од 13. мар та 2001. го ди не.

Устав ни суд је до нео

З А К Љ У Ч А К

1. Од ба цу је се зах тев за пре и спи ти ва ње Од лу ке Са ве зног устав ног 
су да IУ-бр. 9/96, 10/96, 15/96, 83/96, 153/96, 231/96, 135/97 и 160/99 од 13. 
мар та 2001. го ди не.

2. Од ба цу ју се ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 4, 
чла на 35. став 1, чла на 36. став 6. и чла на 72. За ко на о екс про при ја ци ји 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 53/95, „Слу жбе ни лист СРЈ“, број 16/01 и 
„Слу жбе ни гла сник РС“, број 23/01).

О б р а з л о ж е њ е
Суд Ср би је и Цр не Го ре је усту пио Устав ном су ду зах тев за пре и спи-

ти ва ње Од лу ке Са ве зног устав ног су да IУ- бр. 9/96, 10/96, 15/96, 83/96, 
153/96, 231/96, 135/97 и 160/99 од 13. мар та 2001. го ди не, ини ци ја ти ву за 
оце ну устав но сти од ред бе чла на 72. За ко на о екс про при ја ци ји („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 53/95, „Слу жбе ни лист СРЈ“, број 16/01 и „Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 23/01) и ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти чла на 4. и 
чла на 35. став 1. За ко на о екс про при ја ци ји. Ин фор ма ци јом Су бр. 1/13- I, 
ко ја је усво је на на сед ни ци Устав ног су да 13. апри ла 2006. го ди не, на ве де-
ни пред ме ти Са ве зног устав ног су да су спо је ни и од ре ђен им је број IУ-
75/2005. Устав ном су ду је 13. мар та 2007. го ди не упу ће на ини ци ја ти ва за 
оце ну устав но сти од ред бе чла на 36. став 6. За ко на о екс про при ја ци ји, ко ја 
је спо је на пред ме ту IУ-75/2005.

По ла зе ћи од над ле жно сти Устав ног су да утвр ђе не од ред бом чла-
на 167. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Устав ни суд ни је над ле жан да од лу чу-
је о зах те ву за пре и спи ти ва ње од лу ке Са ве зног устав ног су да. Сто га је 
Суд, на осно ву од ред бе чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), овај зах тев од ба цио и ре шио као 
у тач ки 1.

Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о 
Устав ном су ду, од ба цио ини ци ја ти ву за оце ну устав но сти оспо ре не од ред-
бе чла на 36. став 6. За ко на о екс про при ја ци ји, јер је утвр дио да из са др жи-
не ини ци ја ти ве про из ла зи да се њом не оспо ра ва са гла сност на ве де не за-
кон ске од ред бе са Уста вом, већ се ука зу је на мо гу ће про бле ме у при ме ни 
ове од ред бе и пред ла же ка ко би тре ба ло уре ди ти на ве де но пи та ње, а Суд 
ни је над ле жан да оце њу је при ме ну за кон ских нор ми, ни ти да се из ја шња-
ва о пред ло зи ма за евен ту ал ну из ме ну ва же ћих за кон ских ре ше ња.

Устав ни суд је оце нио да ни су ис пу ње не прет по став ке за во ђе ње по-
ступ ка и од лу чи ва ње Су да по ини ци ја ти ва ма за оце ну устав но сти од ре да-
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ба чл. 4, 35. став 1. и чла на 72. За ко на, јер је оце на устав но сти оспо ре них 
од ре да ба тра же на у од но су на Устав Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је ко ји је 
пре стао да ва жи, а у од но су на ко ји Устав ни суд ни је био над ле жан да оце-
њу је устав ност за ко на ни у вре ме ње го вог ва же ња.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку до дат но утвр дио да је у вре ме 
под но ше ња ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти на ве де них од ре да ба За ко на 
Са ве зном устав ном су ду, у од но су на Устав Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви-
је, оце на њи хо ве устав но сти тра же на и од Устав ног су да Ре пу бли ке Ср би-
је, у од но су на Устав Ре пу бли ке Ср би је и да је Устав ни суд, у пред ме ти ма 
IУ-15/96, IУ-71/2002 и IУ-74/2002, од лу чио о под не тим ини ци ја ти ва ма.

Из на ве де них раз ло га, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 36. став 
1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду, ре шио као у тач ки 2.

За кљу чак Устав ног су да
Број: IУ-75/2005 од 25. мар та 2009. го ди не
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Пи та ње по вра ћа ја нов ца об ве зни ци ма са мо до при но са – пен зи о не-
ри ма на пла ће ног у по ступ ку спро во ђе ња са мо до при но са уре ђе но је Од-
лу ком о из ме на ма и до пу на ма оспо ре не Од лу ке о уво ђе њу са мо до при но-
са о ко јој Устав ни суд ни је од лу чи вао, те се не мо же тра жи ти из вр ше ње 
од лу ке Устав ног су да, а под но си о ци зах те ва сво ја пра ва на по вра ћај 
пла ће них сред ста ва по осно ву са мо до при но са мо гу оства ри ти у ре дов-
ном суд ском по ступ ку.

Устав ни суд је до нео

ЗА КЉУ ЧАК

Од ба цу је се зах тев за из вр ше ње од лу ке Устав ног су да IУ-47/04 од 9. 
де цем бра 2004. го ди не.

Обра зло же ње
Устав ном су ду под не та је пред став ка гру пе пен зи о не ра се ла Кр жин це, 

оп шти на Вла ди чин Хан, ко ја се од но си на зах тев за по вра ћај нов ца на пла ће-
ног у по ступ ку уво ђе ња са мо до при но са у тој ме сној за јед ни ци. Под но си о ци 
пред став ке на во де да је од лу ком Устав ног су да од ре ђе но да се пен зи о не ри 
осло бо де пла ћа ња са мо до при но са и да се до та да на пла ће ни из нос вра ти.

По ла зе ћи од са др жи не пред став ке и сво је над ле жно сти утвр ђе не чла-
ном 167. Уста ва, Устав ни суд је по ис тој по сту пао као по зах те ву за из вр-
ше ње ре ше ња Устав ног су да IУ-47/04 од 9. де цем бра 2004. го ди не.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је да је Суд ре ше њем IУ-
47/04 од 9. де цем бра 2004. го ди не об у ста вио по сту пак за оце ну устав но-
сти и за ко ни то сти Од лу ке о уво ђе њу са мо до при но са за под руч је ме сне 
за јед ни це Кр жин це. Оспо ре на од лу ка је, на и ме, то ком по ступ ка пред 
Устав ним су дом, уса гла ше на са Уста вом и за ко ном, та ко што су оба ве-
зе пла ћа ња са мо до при но са, са гла сно та да ва же ћем За ко ну о ло кал ној са-
мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС“, број 9/02), осло бо ђе ни пен зи о не ри и 
од ре ђе но да се до та да на па ће ни из нос од ове ка те го ри је об ве зни ка вра-
ти. Из на ве де ног сле ди да је пи та ње по вра ћа ја нов ца пен зи о не ри ма ме сне 
за јед ни це Кр жин це на пла ће ног у по ступ ку спро во ђе ња са мо до при но са 
уре ђе но Од лу ком о из ме на ма и до пу на ма оспо ре не Од лу ке о уво ђе њу са-
мо до при но са и да Устав ни суд о том пи та њу ни је од лу чи вао, па се сто га и 
не мо же тра жи ти из вр ше ње од лу ке Устав ног су да. Под но си о ци пред став-
ке сво ја пра ва на по вра ћај пла ће них сред ста ва по осно ву са мо до при но са 
мо гу оства ри ти у ре дов ном суд ском по ступ ку.

По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је оце нио за од лу чи ва ње по на ве-
де ном зах те ву ни је над ле жан да од лу чу је, па је исти од ба чен, са гла сно од-
ред би чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла-
сник РС“, број 109/07).

За кљу чак Устав ног су да до нет у пред ме ту
IУ-47/2004 од 28. ма ја 2009. го ди не



688 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

У то ку по ступ ка пред Устав ним су дом над ле жни ор ган оба ве стио 
је Устав ни суд да је у из вр ша ва њу Од лу ке Устав ног су да из ме нио по је-
ди нач не ак те ко је је до нео на осно ву оп штих ака та за ко је је Од лу ком 
Устав ног су да утвр ђе но да ни су у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном. Ка-
ко су да ва њем са гла сно сти над ле жног ор га на гра да Бе о гра да о ис пу ње-
но сти усло ва за оба вља ње де лат но сти ауто-так си пре во за под но си о ци 
зах те ва сте кли мо гућ ност за упис оба вља ња де лат но сти у ре ги стар над-
ле жног ор га на, Устав ни суд је оце нио да су от кло ње не по сле ди це на ста-
ле услед при ме не на ве де них ака та и да, са гла сно од ред би чла на 62. За ко-
на о Устав ном су ду, не по сто ји основ за да ље по сту па ње Устав ног су да 
по под не тим зах те ви ма.

Устав ни суд до нео је

З А К Љ У Ч А К

Од ба цу ју се зах те ви за из вр ше ње Од лу ке Устав ног су да IУ број 
53/2004 („Слу жбе ни гла сник РС“, број 90/05), ко је су под не ли: 1) Де јан Па-
вли че вић, 2) Мар ко Си мић, 3) Бра ни слав Ди ми три је вић, 4) Не бој ша Па-
пић, 5) Ра де Са мо лов, 6) Иван Ди ја ма то вић, 7) Де јан Ђор ђе вић, 8) Зо ран 
Ћи рић, 9) Вла ди ца Ми шић, 10) Жељ ко Три фу но вић, 11) Де јан Чо ба но вић, 
12) Бран ко Ни ко лић, 13) Ми ро слав Сту пар, 14) То дор Вој во дић, 15) Пе тар 
Бе љин, 16) Зо ран Иса и ло вић, 17) Ду шан Ком не нић, 18) Или ја Ра до са вље-
вић, 19) Ра ца Је ре мић, 20) Јо ви ца Ива нов ски, 21) Рад ми ло Па вло вић, 22) 
Ми лош Илић, 23) Пре драг Пе тро вић, 24) Ра до ван Љу бо је вић, 25) Дра ган 
Па вло вић, 26) Не бој ша Ђор ђе вић, 27) Зо ран Мла де но вић, 28) Вла ди мир 
Бун да ло, 29) Ни ко ла То мић, 30) Зо ран Не дељ ко вић, 31) Пе тар Са вић и 32) 
Ми тар Лац ма но вић.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду под не ти су зах те ви за обез бе ђе ње из вр ше ња Од лу ке 

Устав ног су да IУ број 53/04 („Слу жбе ни гла сник РС“, број 90/05), од но сно 
за од ре ђи ва ње на чи на от кла ња ња по сле ди ца ко је су на ста ле при ме ном 
оп штих ака та за ко је је на ве де ном Од лу ком Устав ног су да утвр ђе но да ни-
су у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

Чла ном 171. Уста ва утвр ђе но је да је сва ко ду жан да по шту је и из вр-
ша ва од лу ку Устав ног су да (став 1.); да Устав ни суд сво јом од лу ком уре ђу-
је на чин ње ног из вр ше ња, ка да је то по треб но (став 2.), и да се из вр ше ње 
Од лу ка Устав ног су да уре ђу је за ко ном (став 3.).

Од ред бом чла на 112. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07) про пи са но је да ће се по ступ ци пред Устав ним су дом 
за по че ти пре да на сту па ња на сна гу овог за ко на окон ча ти по од ред ба ма 
овог за ко на.

За ко ном о Устав ном су ду про пи са но је: да сва ко ко ме је по вре ђе но 
пра во ко нач ним или прав но сна жним по је ди нач ним ак том, до не тим на 
осно ву за ко на или дру гог оп штег ак та, за ко ји је од лу ком Устав ног су да 
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утвр ђе но да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли-
ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или за ко-
ном, има пра во да тра жи од над ле жног ор га на из ме ну тог по је ди нач ног 
ак та, те да се пред лог за из ме ну мо же под не ти у ро ку од шест ме се ци од 
да на об ја вљи ва ња од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, ако 
од до ста вља ња по је ди нач ног ак та до под но ше ња пред ло га или ини ци ја ти-
ве за по кре та ње по ступ ка ни је про те кло ви ше од две го ди не (члан 61.); да 
ако се утвр ди да се из ме ном по је ди нач ног ак та не мо гу от кло ни ти по сле-
ди це на ста ле услед при ме не оп штег ак та за ко ји је од лу ком Устав ног су да 
утвр ђе но да ни је у са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли-
ма ме ђу на род ног пра ва, по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или за ко-
ном, Устав ни суд мо же од ре ди ти да се ове по сле ди це от кло не по вра ћа јем 
у пре ђа шње ста ње, на кна дом ште те или на дру ги на чин (члан 62.); да су 
др жав ни и дру ги ор га ни, ор га ни за ци је ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће-
ња, по ли тич ке стран ке, син ди кал не ор га ни за ци је, удру же ња гра ђа на или 
вер ске за јед ни це ду жни да, у окви ру сво јих пра ва и ду жно сти, из вр ша ва ју 
од лу ке и ре ше ња Устав ног су да, те да у слу ча ју по тре бе, из вр ше ње од лу ке 
и ре ше ња Устав ног су да обез бе ђу је Вла да, на на чин ко ји је утвр ђен по себ-
ним ре ше њем Устав ног су да (члан 104.).

Из са др жи не од ре да ба чла на 6. тач ка 7. и чла на 11. став 4. Од лу ке о 
ауто так си пре во зу („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, бр. 12/02, 5/03 и 
14/04) и тач ке 3. Пла на по тре ба за ауто-так си пре во зом у гра ду Бе о гра-
ду у 2005. го ди не. („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да“, број 38/04), за ко је је 
Од лу ком Устав ног су да IУ број 53/2004 утвр ђе но да ни су у са гла сно сти са 
Уста вом и за ко ном, про из ла зи да њи хо вом при ме ном ли ца ко ја су под-
не ла зах тев за упис у ре ги стар оба вља ња де лат но сти ауто-так си пре во за 
и ис пу ња ва ла про пи са не усло ве, осим усло ва сло бод но ме сто, ни су упи-
са на у ре ги стар рад њи код над ле жног ор га на. По ла зе ћи од на ве де ног, по 
схва та њу Су да, из вр ше ње Од лу ке Устав ног су да прет по ста вља до но ше ње 
од го ва ра ју ћег ак та над ле жног ор га на ко јим се утвр ђу је да ова ли ца ис пу-
ња ва ју усло ве за оба вља ње де лат но сти ауто-так си пре во за, на осно ву ко га 
се мо же из вр ши ти упис оба вља ња де лат но сти у ре ги стар.

У то ку по ступ ка пред Устав ним су дом над ле жни ор ган гра да Бе о гра да 
оба ве стио је Устав ни суд да је, у из вр ша ва њу Од лу ке Устав ног су да, утвр-
дио да су под но си о ци зах те ва ис пу ни ли про пи са не усло ве за оба вља ње 
де лат но сти ауто-так си пре во за чи ме је, по схва та њу Устав ног су да, из ме-
нио по је ди нач не ак те ко је је до нео на осно ву оп штих ака та за ко је је Од лу-
ком Устав ног су да утвр ђе но да ни су у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

Ка ко су да ва њем са гла сно сти над ле жног ор га на гра да Бе о гра да о ис-
пу ње но сти усло ва за оба вља ње де лат но сти ауто-так си пре во за под но си-
о ци зах те ва сте кли мо гућ ност за упис оба вља ња де лат но сти у ре ги стар 
над ле жног ор га на, Устав ни суд је оце нио да су от кло ње не по сле ди це на-
ста ле услед при ме не на ве де них ака та и да, са гла сно од ред би чла на 62. За-
ко на о Устав ном су ду, не по сто ји основ за да ље по сту па ње Устав ног су да 
по под не тим зах те ви ма.
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По ла зе ћи од из ло же ног Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 36. 
став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду и чла на 82. став 2. По слов ни ка о 
ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), до нео за-
кљу чак као у из ре ци.

За кљу чак Устав ног су да до нет у пред ме ту
IУ-53/2004 од 17. ју на 2009. го ди не



11. ПИ СМА НА РОД НОЈ СКУП ШТИ НИ
И ВЛА ДИ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

(по чла ну 105. За ко на о Устав ном су ду)





НА РОД НА СКУП ШТИ НА

Устав ни суд je оце њи вао устав ност од ред бе чла на 8. За ко на о ре ха би-
ли та ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, број 33/06), ко јом је про пи са но да ће 
се пра во на на кна ду ште те и пра во на по вра ћај кон фи ско ва не имо ви не 
ре ха би ли то ва ног ли ца уре ди ти по себ ним за ко ном, и до не тим ре ше њем 
број IУ-33/2008 од 5. фе бру а ра 2009. го ди не оце нио да ова од ред ба За ко-
на ни је не са гла сна Уста ву. Суд је, ме ђу тим, са гла сно од ред би чла на 105. 
За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 109/07), за кљу чио 
да На род ној скуп шти ни ука же на по тре бу до но ше ња за ко на ко јим ће се 
уре ди ти пи та ње пра ва на на кна ду ште те и по вра ћај кон фи ско ва не имо ви-
не ре ха би ли то ва них ли ца. Та ко ђе, Устав ни суд је кон ста то вао да ва же ћим 
За ко ном о ре ха би ли та ци ји ни су про пи са на пра ви ла по ступ ка пре ма ко ји-
ма ће се од лу чи ва ти о пра ву ли ца на ре ха би ли та ци ју и на кна ду ште те, па 
сто га по сто ји по тре ба за до пу ном овог за ко на, ко јим ће се на ве де на пи та-
ња уре ди ти.

Ова кво ста но ви ште Су да уте ме ље но је на од ред ба ма Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је ко ји ма је утвр ђе но да се вла да ви на пра ва, из ме ђу оста лог, 
оства ру је устав ним јем стви ма људ ских пра ва (члан 3. став 2.); да јем ства 
нео ту ђи вих људ ских и ма њин ских пра ва у Уста ву слу же очу ва њу људ ског 
до сто јан ства и оства ре њу пу не сло бо де и јед на ко сти сва ког по је дин ца у 
пра вед ном, отво ре ном и де мо крат ском дру штву, за сно ва ном на на че лу 
вла да ви не пра ва (члан 19.); да ли це ко је је без осно ва или не за ко ни то ли-
ше но сло бо де, при тво ре но или осу ђе но за ка жњи во де ло има пра во на ре-
ха би ли та ци ју, на кна ду ште те од Ре пу бли ке Ср би је и дру га пра ва утвр ђе на 
за ко ном (члан 35. став 1.).

Ка ко пра во на ре ха би ли та ци ју и на кна ду ште те у слу ча ју не за ко ни-
тог ли ше ња сло бо де, при тво ра или осу де спа да у ред нај о се тљи ви јих пи-
та ња из до ме на Уста вом за јем че них сло бо да и пра ва гра ђа на, Устав ни суд 
сма тра да је нео п ход но да На род на скуп шти на у што кра ћем ро ку до не се 
за кон ко јим ће уре ди ти пи та ње пра ва на на кна ду ште те и по вра ћај кон-
фи ско ва не имо ви не ре ха би ли то ва них ли ца, јер ова пра ва ни су уре ђе на 
За ко ном о ре ха би ли та ци ји.

По ред то га, нео п ход но је до пу ни ти ва же ћи За кон о ре ха би ли та ци ји 
про пи си ва њем пра ви ла по ступ ка пре ма ко ји ма ће се од лу чи ва ти о пра-
ву ли ца на ре ха би ли та ци ју и на кна ду ште те. На и ме, има ју ћи у ви ду спе-
ци фич но сти по ступ ка на ко ји ма се за сни ва од лу чи ва ње о пра ву на ре ха-
би ли та ци ју и на кна ду ште те, као и да ва же ћи За кон о ре ха би ли та ци ји не 
са др жи од ред бе ко ји ма би то пи та ње би ло уре ђе но, Устав ни суд ука зу је 
на по тре бу уре ђи ва ња на ве де ног пи та ња ка ко би се от кло ни ли про бле ми 
у при ме ни За ко на од стра не над ле жних су до ва и ти ме омо гу ћи ло не сме-
та но оства ри ва ње Уста вом за јем че ног пра ва на ре ха би ли та ци ју и на кна ду 
ште те гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је.
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Устав ни суд ука зу је и да се у до са да шњој прак си Европ ског су да за 
људ ска пра ва у Стра збу ру, об ли ком кр ше ња за јем че них пра ва гра ђа на 
сма тра и не до но ше ње про пи са ко јим се омо гу ћа ва њи хо во оства ри ва ње.

За кљу чак Устав ног су да до нет у пред ме ту
IУ-33/2008 од 5. фе бру а ра 2009. го ди не

НА РОД НА СКУП ШТИ НА

Устав ни суд је, на сед ни ци одр жа ној 5. мар та 2009. го ди не, од лу чу-
ју ћи о за ко ни то сти Ми шље ња Ре пу блич ке из бор не ко ми си је о при ме ни 
чла на 102. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
113/06), оце нио да овај акт по сво јој прав ној при ро ди не пред ста вља оп-
шти прав ни акт за чи ју оце ну устав но сти и за ко ни то сти је, са гла сно од-
ред ба ма чла на 167. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, над ле жан Устав ни суд. Ме-
ђу тим, Суд је оце нио да је Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја, да ју ћи оспо ре но 
Ми шље ње, иза шла из окви ра сво јих овла шће ња про пи са ним За ко ном о 
из бо ру на род них по сла ни ка („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 35/2000 и 18/04), 
јер на ве де но Ми шље ње ни је да то у ве зи са при ме ном за ко на и дру гих про-
пи са о из бо ру на род них по сла ни ка већ у ту ма че њу устав не нор ме.

Сто га Устав ни суд, са гла сно од ред би чла на 105. За ко на о Устав ном су-
ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), оба ве шта ва На род ну скуп шти-
ну о уоче ном про бле му оства ри ва ња устав но сти и за ко ни то сти ко ји се 
од но си на пи та ње над ле жно сти за ту ма че ње од ре да ба Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је и, у ве зи са тим, гра ни це устав них и за кон ских овла шће ња Ре пу-
блич ке из бор не ко ми си је.

За кљу чак Устав ног су да до нет у пред ме ту
IУ-4/2007 од 5. мар та 2009. го ди не

НА РОД НА СКУП ШТИ НА

Устав ни суд је, на сед ни ци одр жа ној 19. мар та 2009. го ди не, оце њи вао 
устав ност од ре да ба чл. 398а, 400а и 421а За ко на о пред у зе ћи ма („Слу жбе ни 
лист СРЈ“, бр. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98 74/99, 9/01 и 36/02) и до нео Од лу ку 
ко јом је од био пред ло ге и ни је при хва тио ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ-
ка за утвр ђи ва ње не у став но сти на ве де них од ре да ба За ко на о пред у зе ћи ма.

У по ступ ку оце не устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на Устав ни 
суд је утвр дио да је од ред бом чла на 456. За ко на о при вред ним дру штви ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04) про пи са но да да ном ње го вог сту-
па ња на сна гу пре ста је да ва жи За кон о пред у зе ћи ма, осим од ре да ба чл. 
392. до 399, 400а, 400б, 400в и 421а, ко је оста ју на сна зи до ис те ка ро ко ва 
за при ва ти за ци ју утвр ђе них за ко ном ко јим се уре ђу је при ва ти за ци ја и да 
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је од ред бом чла на 14. За ко на о при ва ти за ци ји („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 38/01 и 18/03), ко ји је био на сна зи у вре ме сту па ња на сна гу За ко на о 
при вред ним дру штви ма, би ло про пи са но да се при ва ти за ци ја дру штве ног 
ка пи та ла спро во ди нај ка сни је у ро ку од че ти ри го ди не од да на сту па ња на 
сна гу тог за ко на. Ме ђу тим, од ред ба чла на 14. За ко на о при ва ти за ци ји из-
ме ње на је За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на о при ва ти за ци ји („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 123/07), та ко што је про пи са но да јав ни по зив за 
уче шће на јав ном тен де ру, од но сно јав ној аук ци ји мо ра да се об ја ви нај-
ка сни је до 31. де цем бра 2008. го ди не. По оце ни Устав ног су да, ис тек ро ка 
од ре ђе ног од ред ба ма чла на 14. За ко на о при ва ти за ци ји ко ји је на сна зи, не 
зна чи пре ста нак ва же ња од ре да ба За ко на о пред у зе ћи ма на ве де них у чла-
ну 456. За ко на о при вред ним дру штви ма, јер об ја вљи ва ње јав ног по зи ва 
за уче шће на јав ном тен де ру, од но сно јав ној аук ци ји, пред ста вља са мо јед-
ну фа зу у спро во ђе њу по ступ ка при ва ти за ци је, а при вред ни су бјект чи ји 
се дру штве ни ка пи тал, од но сно имо ви на при ва ти зу је на ста вља да по слу је 
тим ка пи та лом до за кљу че ња уго во ра о про да ји. По ла зе ћи од на ве де ног, 
Устав ни суд је за кљу чио да су од ред бе За ко на о пред у зе ћи ма на ве де не у 
чла ну 456. За ко на о при вред ним дру штви ма ко је се од но се на пред у зе ћа 
ко ја по слу ју дру штве ним (и др жав ним) ка пи та лом и да ље на сна зи и да 
За ко ном о при ва ти за ци ји ни је од ре ђен крај њи рок за спро во ђе ње по ступ-
ка при ва ти за ци је дру штве ног ка пи та ла. С тим у ве зи, Устав ни суд сма тра 
да из од ред бе чла на 86. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, ко јом је утвр ђе но 
да се по сто је ћа дру штве на сво ји на пре тва ра у при ват ну сво ји ну под усло-
ви ма, на на чин и у ро ко ви ма пред ви ђе ним за ко ном, сле ди из ри чи та оба-
ве за за ко но дав ца да уре ди не са мо усло ве и на чин пре тва ра ња дру штве не 
сво ји не у при ват ну, већ и да од ре ди рок у ко ме ће се спро ве сти по сту пак 
пре тва ра ња те сво ји не у при ват ну. Сто га из о ста вља ње за кон ског уре ђи-
ва ња ро ка до ко га ће се окон ча ти по сту пак при ва ти за ци је дру штве ног ка-
пи та ла, су прот но устав ном на ло гу за ње го во уре ђи ва ње, зна чи да ље за др-
жа ва ње, на нео д ре ђе но вре ме, овог сво јин ског об ли ка, чи ме се, по оце ни 
Су да, у прав ном по рет ку, без од го ва ра ју ћег устав ног осно ва, про ду жа ва 
ста ње ко је ни је у са гла сно сти са Уста вом.

Та ко ђе, Устав ни суд је утвр дио и да је За ко ном о при ва ти за ци ји уре ђен 
по сту пак при ва ти за ци је, по ред дру штве ног и др жав ног ка пи та ла (чл. 1. и 
3.) и да је За ко ном о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 53/05, 54/96, 32/97 и 101/05), ко ји је до нет на осно ву ра ни је 
ва же ћег Уста ва, про пи са но да се сред стви ма у др жав ној сво ји ни сма тра ју и 
сред ства ор га на и ор га ни за ци ја је ди ни ца те ри то ри јал не ауто но ми је и ло-
кал не са мо у пра ве (члан 1. тач ка 2) под тач ка (2)) и сред ства јав них пред у зе-
ћа, уста но ва и дру гих ор га ни за ци ја чи ји је осни вач те ри то ри јал на ауто но-
ми ја и ло кал на са мо у пра ва (члан 1. тач ка 2) под тач ка (3)). Ме ђу тим, Устав 
од 2006. го ди не др жав ну сво ји ну од ре ђу је као сво ји ну Ре пу бли ке Ср би је и 
по ред др жав не уво ди и јем чи и два но ва сво јин ска об ли ка јав не сво ји не 

– сво ји ну ауто ном не по кра ји не и сво ји ну је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве (члан 86. став 1.), утвр ђу је да се сред ства из јав не сво ји не оту ђу ју на 
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на чин и под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном (члан 86. став 3.) и да се имо-
ви на ауто ном них по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, на чин ње ног 
ко ри шће ња и рас по ла га ња уре ђу ју за ко ном (члан 87. став 3, члан 185. став 
5. и члан 190. став 4.).

По ла зе ћи од то га да, пре ма Уста ву, еко ном ско уре ђе ње у Ре пу бли ци 
Ср би ји по чи ва на тр жи шној при вре ди, сло бо ди пред у зет ни штва, са мо-
стал но сти при вред них су бје ка та и рав но прав но сти при ват не и дру гих 
об ли ка сво ји не, као и да су по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри и оп ште-
при хва ће на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва део прав ног по рет ка Ре пу бли-
ке Ср би је, уре ђи ва ње сво јин ских од но са и за шти та свих об ли ка сво ји не, 
са гла сно Уста ву и на ве де ним ак ти ма ме ђу на род ног пра ва, пред ста вља, по 
оце ни Су да, нео п хо дан услов за ус по ста вља ње еко ном ског уре ђе ња, од но-
сно прав ног по рет ка на на че ли ма ко ја Устав утвр ђу је.

Све ово, по оце ни Су да, до во ди у пи та ње оства ри ва ње вла да ви не пра-
ва, те прин цип устав но сти и за ко ни то сти из чла на 194. Уста ва, ко ји утвр-
ђу је да је јав ни по ре дак Ре пу бли ке Ср би је је дин ствен и да сви за ко ни и 
дру ги оп шти ак ти до не ти у Ре пу бли ци Ср би ји мо ра ју би ти са гла сни са 
Уста вом, од но сно да за ко ни и дру ги оп шти ак ти до не ти у Ре пу бли ци Ср-
би ји не сме ју би ти у су прот но сти са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри-
ма и оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, као и чи ње ни цу да је ис те као рок утвр ђен 
Устав ним за ко ном за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је за ускла ђи ва-
ње ра ни је до не тих за ко на са Уста вом од 2006. го ди не, Устав ни суд је за-
кљу чио да, на осно ву од ред бе чла на 105. За ко на о Устав ном су ду („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 109/07), оба ве сти На род ну скуп шти ну о уоче ним 
про бле ми ма у оства ри ва њу устав но сти и за ко ни то сти у при ме ни оспо ре-
них од ре да ба За ко на о пред у зе ћи ма, као и по је ди них од ре да ба За ко на о 
при ва ти за ци ји и За ко на о сред стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је.

За кљу чак Устав ног су да до нет у пред ме ту
IУ-119/2005 од 19. мар та 2009. го ди не

НА РОД НА СКУП ШТИ НА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

По во дом пред ло га и ини ци ја ти ва за утвр ђи ва ње не у став но сти ви ше 
од ре да ба За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
47/03 и 34/06), Устав ни суд је на сед ни ци од 2. апри ла 2009. го ди не за кљу чио 
да оба ве сти На род ну скуп шти ну о про бле му оства ри ва ња устав но сти у 
овој обла сти.

На и ме, Устав ни суд је кон ста то вао да је: пре стао да ва жи Устав Ре пу-
бли ке Ср би је из 1990. го ди не на осно ву чи јих од ре да ба је до нет За кон о 
пла ни ра њу и из град њи; да је од ред бом чла на 15. Устав ног за ко на за спро-
во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је про пи сан рок за ускла ђи ва ње за ко на 
до не тих на осно ву Уста ва из 1990. го ди не до 31. де цем бра 2008. го ди не; 
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да Устав ко ји је на сна зи од 8. но вем бра 2006. го ди не са др жи но ва ре ше ња 
ко ја су од зна ча ја за област пла ни ра ња и из град ње, а да За кон о пла ни ра њу 
и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 47/03 и 34/06) ни је уса гла шен са 
Уста вом ко ји је на сна зи, у ро ку ко ји је био про пи сан Устав ним за ко ном.

Устав ни суд је утвр дио да За кон о пла ни ра њу и из град њи са др жи од-
ред бе ко је се ви ше не мо гу при ме њи ва ти јер су њи ма утвр ђе ни ро ко ви чи-
јим се про те ком гу бе од ре ђе на пра ва; да са др жи и од ред бе тем по рал ног ка-
рак те ра, а про ду же ње њи хо вог ва же ња вр ше но је и на кон ис те ка ро ко ва; 
да са др жи нор ме ко је па ра лел но ег зи сти ра ју у прав ном по рет ку иако за вр-
ше ње истих рад њи про пи су ју раз ли чи то по сту па ње; да са гла сно ва же ћем 
Уста ву ни је обез бе ђе на дру га чи ја суд ска за шти та у од но су на ре ше ња до-
не та од стра не над ле жног ми ни стра у си ту а ци ји ка да је ис кљу че но во ђе ње 
управ ног спо ра; да се у ве ћем бро ју зах те ва за оце ну устав но сти и за ко ни то-
сти по ступ ка из ра де и до но ше ња ур ба ни стич ких пла но ва ис ти чу при мед бе 
на рад Ко ми си је за пла но ве у по ступ ку струч не кон тро ле, као и при мед бе 
због по сто ја ња су ко ба ин те ре са у ра ду чла но ва Ко ми си је за пла но ве.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, а у скла ду са устав ним прин ци пи ма ле-
га ли те та и вла да ви не пра ва, Устав ни суд, на осно ву чла на 105. За ко на о 
Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), ука зу је На род ној 
скуп шти ни на по тре бу што хит ни јег ускла ђи ва ња За ко на о пла ни ра њу и 
из град њи са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је ко ји је на сна зи.

За кљу чак Устав ног су да до нет у пред ме ту
IУ-101/2006 од 2. апри ла 2009. го ди не

НА РОД НА СКУП ШТИ НА

По ла зе ћи од то га да су пред Устав ним су дом оспо ре ни број ни за ко-
ни ко ји са др же нор ме ко ји ма се, сход но ре ше њи ма из прет ход ног Уста ва, 
ис кљу чу је суд ска за шти та у од но су на ко нач не по је ди нач не ак те ко ји ма 
се од лу чу је о пра ву, оба ве зи, или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су фи зич-
ког или прав ног ли ца, утвр ђе на од ред ба ма чл. 22. и 198. став 2. ва же ћег 
Уста ва, што има за по сле ди цу не мо гућ ност оства ри ва ња де ло твор не за-
шти те Уста вом за јем че них пра ва, Устав ни суд је на сед ни ци од 2. апри ла 
2009. го ди не до нео За кљу чак да оба ве сти На род ну скуп шти ну о про бле му 
оства ри ва ња устав но сти у овој обла сти.

На и ме, Устав ни суд је кон ста то вао да је: пре стао да ва жи Устав Ре пу-
бли ке Ср би је од 1990. го ди не, ко ји је до зво ља вао да се у од ре ђе ним вр ста ма 
управ них ства ри, из у зет но, за ко ном мо же ис кљу чи ти управ ни спор (члан 
124. став 4.); да је у скла ду са на ве де ном од ред бом Уста ва од 1990. го ди не 
до нет За кон о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 46/96) ко ји 
до зво ља ва мо гућ ност ис кљу че ња управ ног спо ра (члан 9.), као и број ни по-
себ ни за ко ни ко ји пред ви ђа ју исто ре ше ње; да Устав ко ји је на сна зи од 8. но-
вем бра 2006. го ди не омо гу ћа ва во ђе ње управ ног спо ра у свим слу ча је ви ма, 
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из у зев ако у од ре ђе ном слу ча ју ни је пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та 
(члан 198. став 2.); да је од ред бом чла на 15. Устав ног за ко на за спро во ђе-
ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је про пи сан рок за ускла ђи ва ње за ко на до не тих 
на осно ву Уста ва из 1990. го ди не до 31. де цем бра 2008. го ди не; да За кон о 
управ ним спо ро ви ма, као ни број ни по себ ни за ко ни ко ји ис кљу чу ју мо гућ-
ност во ђе ња управ ног спо ра, ни су уса гла ше ни са ва же ћим Уста вом, у ро ку 
ко ји је био про пи сан Устав ним за ко ном, а ни на кнад но.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, а у скла ду са устав ним прин ци пи ма вла да ви-
не пра ва и хи је рар хи је до ма ћих оп штих прав них ака та, Устав ни суд, на осно-
ву чла на 105. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), 
ука зу је На род ној скуп шти ни на по тре бу што хит ни јег ускла ђи ва ња За ко на о 
управ ним спо ро ви ма, као и број них по себ них за ко на ко ји ис кљу чу ју мо гућ-
ност во ђе ња управ ног спо ра, са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је ко ји је на сна зи.

За кљу чак Устав ног су да до нет у пред ме ту
IУ-409/2005 од 2. апри ла 2009.

НА РОД НА СКУП ШТИ НА

Устав ном су ду под не то је ви ше ини ци ја ти ва за оце ну устав но сти и 
оце ну са гла сно сти са Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва 
и основ них сло бо да по је ди них од ре да ба За ко на о ре гу ли са њу јав ног ду га 
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на („Слу-
жбе ни лист СРЈ“, број 36/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 80/04 и 101/05) 
и За ко на о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по уго-
во ри ма о де ви зним сред стви ма гра ђа на оро че ним код Да фи мент бан ке а. 
д. Бе о град, у ли кви да ци ји и по де ви зним сред стви ма гра ђа на по ло же ним 
код Бан ке при ват не при вре де Цр не Го ре д. д. Под го ри ца („Слу жбе ни лист 
СРЈ“, број 36/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, број 101/05), ко ји се од да на 
сту па ња на сна гу Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го-
ра („Слу жбе ни лист СЦГ“, број 1/03), на осно ву од ред бе чла на 64. став 2. 
Устав не по ве ље и чла на 20. став 5. За ко на за спро во ђе ње Устав не по ве ље 
др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра („Слу жбе ни лист СЦГ“, број 1/03), 
при ме њу ју као ре пу блич ки за ко ни у де лу у ко ме је дуг Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је утвр ђен на ве де ним за ко ни ма по стао дуг Ре пу бли ке Ср би је.

Устав ни суд је, на сед ни ци одр жа ној 16. апри ла 2009. го ди не, по во дом 
под не тих ини ци ја ти ва до нео ре ше ње о по кре та њу по ступ ка за оце ну устав-
но сти од ред бе чла на 36. За ко на о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на. Та ко ђе, Устав ни суд је за кљу-
чио да ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти од ре да ба чла на 2. али не ја 3, чла на 3. 
и чла на 21. став 1. на ве де ног За ко на, као и ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти 
од ре да ба чл. 2. и 3, чла на 4. став 4. и чл. 17. и 25. За ко на о ре гу ли са њу јав-
ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по уго во ри ма о де ви зним сред стви-
ма гра ђа на оро че ним код Да фи мент бан ке а. д. Бе о град, у ли кви да ци ји и по 
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де ви зним сред стви ма гра ђа на по ло же ним код Бан ке при ват не при вре де Цр-
не Го ре д. д. Под го ри ца, до ста ви на ми шље ње На род ној скуп шти ни.

По ла зе ћи од то га да се оспо ре ним за ко ни ма уре ђу је вра ћа ње „ста ре 
де ви зне штед ње“, да их под но си о ци ини ци ја ти ве, по ред оста лог, оспо-
ра ва ју из раз ло га да ни су у мо гућ но сти да оства ре пра во на по вра ћај те 
штед ње ко ју су де по но ва ли код овла шће них ба на ка са се ди штем на те ри-
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, јер ни су има ли пре би ва ли ште на те ри то ри ји Ре-
пу бли ке, од но сно др жа вљан ство Ре пу бли ке Ср би је на дан сту па ња на сна-
гу тих за ко на, као и из раз ло га да су суд ски по ступ ци ко је су во ди ли ра ди 
остваривањa пра ва на ту штед њу об у ста вље ни, Устав ни суд је оце нио да, 
са гла сно од ред би чла на 105. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07), оба ве сти На род ну скуп шти ну о ста во ви ма Европ ског 
су да за људ ска пра ва са др жа ним у по је ди ним пре су да ма тог Су да, а ко ји 
се од но се на „ста ру де ви зну штед њу“. У пред ме ту Је ли чић про тив Бо сне и 
Хер це го ви не, Европ ски суд је пре су дом од 31. ок то бра 2006. го ди не утвр-
дио по вре ду чла на 6. и чла на 1. Про то ко ла 1. уз Европ ску кон вен ци ју, јер 
је, по схва та њу Су да, др жа ва би ла ду жна да обез бе ди из вр ше ње пра во сна-
жне и из вр шне пре су де до ма ћег су да ко јом је под но си о цу жал бе утвр ђе-
но пра во на ис пла ту ста ре де ви зне штед ње. По во дом из вр ша ва ња оба ве зе 
бив ше СФРЈ по осно ву „ста ре де ви зне штед ње“, ко ја је об у хва ће на Уго во-
ром о пи та њи ма сук це си је ко ји је за кљу чен у Бе чу 29. ју на 2001. го ди не и 
ко ји је Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја ра ти фи ко ва ла За ко ном о по твр ђи-
ва њу Спо ра зу ма о пи та њи ма сук це си је („Слу жбе ни лист СРЈ – Ме ђу на-
род ни уго во ри“, број 6/02), Европ ски суд за људ ска пра ва у пре су ди Ко ва-
чич и др. про тив Сло ве ни је од 3. ок то бра 2008. го ди не из ра зио је став да 
по во дом зах те ва ко ји су под не ти том Су ду, а од но се се на пи та ња вра ћа ња 
ста ре де ви зне штед ње, „да иако та ква пи та ња спа да ју у над ле жност Су да 
у скла ду са чла ном 32. Кон вен ци је, Суд мо же са мо да се сло жи са гле ди-
штем Скуп шти не Са ве та Евро пе из Ре зо лу ци је 1410 (2004) да пи та ње на-
кна де ште те та ко ве ли ком бро ју ли ца мо ра би ти ре ше но спо ра зу мом из-
ме ђу др жа ва сук це со ра и да Суд у скла ду с тим по зи ва др жа ве сук це со ре 
да на ста ве пре го во ре има ју ћи у ви ду по тре бу да про блем бу де што ско ри-
је ре шен“ (тач ка 256. пре су де).

По ла зе ћи од то га да је Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја је дан од сук це со-
ра бив ше СФРЈ и да је ра ти фи ко ва ла Спо ра зум о пи та њи ма сук це си је, да је 
део „ста ре де ви зне штед ње“ де по но ван и код ба на ка са се ди штем на те ри-
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, Устав ни суд је за кљу чио да На род ну скуп шти ну 
оба ве сти о ста во ви ма Европ ског су да за људ ска пра ва са др жа ним у на ве-
де ним пре су да ма тог Су да и по тре би да Ре пу бли ка Ср би ја, као чла ни ца Са-
ве та Евро пе, са сво је стра не, пре ду зме ме ре за ре ша ва ње про бле ма „ста ре 
де ви зне штед ње“, у скла ду са Ре зо лу ци јом број 1410 (2004) Са ве та Евро пе.

За кљу чак Устав ног су да до нет у пред ме ту
IУ-260/2003 од 16. апри ла 2009. го ди не
IУ-122/2004 од 16. апри ла 2009. го ди не
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ВЛА ДА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Устав ни суд Ре пу бли ке Ср би је је, на сед ни ци одр жа ној 28. ма ја 2009. 
го ди не, од лу чу ју ћи о устав но сти и за ко ни то сти од ре да ба чла на 69. Пра-
вил ни ка о ра ду Јав ног пред у зе ћа за ва зду шни са о бра ћај „ЈАТ Air ways“, од 
7. апри ла 2006. го ди не, до нео Од лу ку ко јом је од био пред лог за утвр ђи ва-
ње не у став но сти и не за ко ни то сти на ве де них од ре да ба Пра вил ни ка.

У по ступ ку оце не устав но сти и за ко ни то сти оспо ре ног ак та по ста-
ви ло се пи та ње да ли ге не рал ни ди рек тор јав ног пред у зе ћа мо же са мо-
стал но, без уна пред утвр ђе них кри те ри ју ма, уго во ром о ра ду да од ре ди 
основ ну за ра ду у ве ћем из но су од основ не за ра де утвр ђе не на осно ву еле-
ме на та из Пра вил ни ка о ра ду. Ана ли зом ре ле вант них устав них и за кон-
ских од ре да ба Устав ни суд је утвр дио да, са гла сно од ред би чла на 107. став 
4. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05 и 61/05), ге не рал ни 
ди рек тор јав ног пред у зе ћа мо же утвр ди ти основ ну за ра ду у ве ћем из но су 
од основ не за ра де утвр ђе не на осно ву еле ме на та из оп штег прав ног ак та 
јав ног пред у зе ћа, али да при то ме ни за кон ни ти не ки дру ги прав ни акт не 
утвр ђу ју кри те ри ју ме за од ре ђи ва ње та кве за ра де, ка ко у од но су на круг 
ли ца ко ји ма се та ква за ра да мо же утвр ди ти, та ко и на ви си ну те за ра де.

Има ју ћи у ви ду да, по оце ни Устав ног су да, ва же ћа за кон ска ре ше ња да-
ју мо гућ ност нео гра ни че ног ауто ном ног уре ђе ња кри те ри ју ма и ме ри ла за 
од ре ђи ва ње за ра да за по сле них у јав ним пред у зе ћи ма, осно ва но се мо же по-
ста ви ти пи та ње да ли је ова кво aутономно овла шће ње ге не рал ног ди рек то ра 
јав ног пред у зе ћа при хва тљи во, с об зи ром на то да се ра ди о пред у зе ћи ма ко ја 
оба вља ју де лат ност од оп штег ин те ре са и ко ја осни ва др жа ва, од но сно је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве или ауто ном на по кра ји на. На и ме, има ју ћи у ви ду 
да јав на пред у зе ћа по слу ју сред стви ма у јав ној сво ји ни о чи јој за шти ти осни-
вач мо ра да во ди ра чу на, ова кво овла шће ње ге не рал ног ди рек то ра мо гло би 
до ве сти до раз ли чи тих зло у по тре ба, с об зи ром на то да ни јед ним под за кон-
ским ак том Вла де ни су утвр ђе на ме ри ла и кри те ри ју ми за од ре ђи ва ње уве ћа-
них за ра да и дру гих нов ча них при ма ња за по сле них у јав ним пред у зе ћи ма.

По ла зе ћи од на ве де ног, као и да су за ра де за по сле них у јав ним пред-
у зе ћи ма че сто из ло же не кри ти ци јав но сти ка ко због сво је ви си не, та ко и 
због не до стат ка кон тро ле при ли ком њи хо вог од ре ђи ва ња, Устав ни суд је 
за кљу чио да ука же Вла ди да би тре ба ло раз мо три ти мо гућ ност да се пи-
та ња од ре ђи ва ња за ра да и дру гих нов ча них при ма ња за по сле них у јав ним 
пред у зе ћи ма уре де од го ва ра ју ћим прав ним ак том, има ју ћи у ви ду да у 
овој обла сти по сто ји прав на пра зни на, а да су ак том Вла де утвр ђе ни ко е-
фи ци јен ти за об ра чун и ис пла ту пла та за по сле них у јав ним слу жба ма.

На осно ву све га из не тог, са гла сно чла ну 105. За ко на о Устав ном су ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), Устав ни суд је за кљу чио да оба ве-
сти Вла ду о на ве де ним пи та њи ма ко ја су од ин те ре са за за шти ту устав но-
сти и за ко ни то сти.

За кљу чак Устав ног су да до нет у пред ме ту
IУ-106/2006 од 28. ма ја 2009. го ди не



ПО СТУ ПАК РЕ ША ВА ЊА СУ КО БА 
НАД ЛЕ ЖНО СТИ





Су коб над ле жно сти из ме ђу Дру гог оп штин ског су да у Бе о гра ду
и оп штин ске упра ве град ске оп шти не Сав ски ве нац – Бе о град

По во дом не га тив ног су ко ба над ле жно сти на ста лог из ме ђу оп штин-
ске упра ве град ске оп шти не и оп штин ског су да, у по ступ ку по кре ну том 
зах те вом, од но сно ту жбом за утвр ђе ње ни шта во сти од лу ке од 10. ју ла 
1995. го ди не о кон сти ту и са њу (обра зо ва њу) Скуп шти не ста на ра стам-
бе не згра де и од лу ке о из бо ру пред сед ни ка, пот пред сед ни ка, бла гај ни-
ка и чла но ва са ве та, пре ма ста ву Устав ног су да, над ле жан је оп штин ски 
суд, с об зи ром на то да је над ле жност оп штин ског су да за сно ва на 1. сеп-
тем бра 1999. го ди не и да се, пре ма За ко ну о ста но ва њу ко ји је био у при-
ме ни у вре ме до но ше ња оспо ре не од лу ке, над ле жност ор га на упра ве од-
но си ла са мо на ин спек циј ски над зор над одр жа ва њем стам бе них згра да 
и ста но ва, а пре ма од ред ба ма За ко на о су до ви ма и За ко на о пар нич ном 
по ступ ку, оп штин ски суд је над ле жан да од лу чу је у пр вом сте пе ну и у 
дру гим пред ме ти ма из гра ђан ско прав них од но са, ако њи хо во ре ша ва ње 
ни је по ве ре но дру гом су ду, као и у дру гим спо ро ви ма из гра ђан ско прав-
них од но са фи зич ких и прав них ли ца, ка да по себ ним за ко ном ни су ста-
вље ни у над ле жност дру гог др жав ног ор га на.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

По зах те ву Гор да не Ви ров кић, Ср ђа на Цвет ко ви ћа, Ђор ђа Ко ко то ви ћа, 
Ду шка Ми ља ве ца, Здра вин ке Ко ва че вић, Зо ри це Љу бе но вић и Ма ри је Јок-
си мо вић, свих из Бе о гра да, за утвр ђе ње ни шта во сти од лу ке ску па ста на ра 
у ули ци Па лац ко ва број 8 у Бе о гра ду, од 10. ју ла 1995. го ди не, о кон сти ту и-
са њу Скуп шти не ста на ра, из бо ру пред сед ни ка, пот пред сед ни ка, бла гај ни-
ка и чла но ва са ве та, над ле жан је Дру ги оп штин ски суд у Бе о гра ду.

О б р а з л о ж е њ е
Устав ном су ду је под нет за јед нич ки зах тев ли ца на ве де них у из ре ци за 

ре ша ва ње су ко ба над ле жно сти ко ји је на стао из ме ђу Дру гог оп штин ског 
су да у Бе о гра ду и ор га на упра ве град ске оп шти не Сав ски ве нац у Бе о гра ду.

Пре ма на во ди ма у зах те ву, 10. ју ла 1995. го ди не одр жан је скуп ста на-
ра згра де у ули ци Па лац ко ва број 8 у Бе о гра ду, и на кон што „су вла сни ци 
ста но ва, њи хо ви за ступ ни ци или но си о ци ста нар ског пра ва да ли са гла-
сност на кон сти ту и са ње“, до не та је од лу ка о кон сти ту и са њу Скуп шти не 
ста на ра, из бо ру пред сед ни ка, за ме ни ка пред сед ни ка, бла гај ни ка и чла но-
ва са ве та. По том је, на осно ву пи сме них са гла сно сти ве ћи не вла сни ка, од-
но сно ко ри сни ка, са пе ча том кућ ног са ве та, до не та Од лу ка о одо бра ва њу 
из во ђе ња ра до ва МДД „Ко линг“ на пре тва ра њу за јед нич ких про сто ри ја 
у ста но ве, с тим да се ме ђу соб на пра ва и оба ве зе из ме ђу стам бе не згра-
де и ин ве сти то ра уре де уго во ром. Уго вор о ре гу ли са њу ме ђу соб них пра ва 
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и оба ве за на пре тва ра њу за јед нич ких про сто ри ја у ста но ве из ме ђу МДД 
„Ко линг“ из Бе о гра да и стам бе не згра де за кљу чен је 18. ју ла 1996. го ди-
не и ове рен код Дру гог оп штин ског су да у Бе о гра ду. По во дом ту жбе за 
по ни штај на ве де ног уго во ра и на ве де не од лу ке, Дру ги оп штин ски суд у 
Бе о гра ду се огла сио не на дле жним за по сту па ње по зах те ву за по ни штај 
од лу ке о кон сти ту и са њу Скуп шти не ста на ра, из бо ру пред сед ни ка, пот-
пред сед ни ка, бла гај ни ка и чла но ва са ве та, а пре ки нуо је по сту пак за по-
ни штај уго во ра и од лу ке о одо бра ва њу из во ђе ња ра до ва за адап та ци ју, 
до прав но сна жног окон ча ња по ступ ка пред оп штин ским ор га ном упра-
ве о за ко ни то сти по ступ ка о из бо ру ор га на упра вља ња стам бе не згра де 
у ули ци Па лац ко ва 8 у Бе о гра ду. На кон то га је и град ска оп шти на Сав ски 
ве нац, Оде ље ње за имо вин ско-прав не и стам бе не по сло ве, од ба ци ла зах-
тев за утвр ђе ње не за ко ни то сти на ве де не од лу ке. Бу ду ћи да су и суд ски и 
управ ни ор ган од би ли над ле жност за утвр ђи ва ње не за ко ни то сти од лу ке 
о кон сти ту и са њу Скуп шти не ста на ра, из бо ру пред сед ни ка, пот пред сед-
ни ка, бла гај ни ка и чла но ва са ве та, од Устав ног су да се тра жи да ре ши су-
коб над ле жно сти из ме ђу су да и ор га на оп штин ске упра ве.

У од го во ру Устав ном су ду град ске оп шти не Сав ски ве нац, Оде ље ња 
за имо вин ско-прав не и стам бе не по сло ве се на во ди: да се пред тим ор га-
ном во дио по сту пак ра ди утвр ђе ња не за ко ни то сти од лу ке о кон сти ту и са-
њу Скуп шти не ста на ра, из бо ру пред сед ни ка, пот пред сед ни ка, бла гај ни ка и 
чла но ва са ве та и да је зах тев од ба чен као под нет не на дле жном ор га ну, с об-
зи ром на то да „од лу ка о кон сти ту и са њу Скуп шти не ста на ра, из бо ру пред-
сед ни ка, пот пред сед ни ка, бла гај ни ка и чла но ва са ве та ни је управ ни акт у 
сми слу чла на 6. За ко на о управ ним спо ро ви ма, па не мо же би ти пред мет 
оспо ра ва ња у управ ном по ступ ку, те се не мо же ни огла ша ва ти ни шта вим у 
сми слу чла на 257. став 1. тач ка 1) За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, ни-
ти се у жал бе ном по ступ ку мо же за ме ни ти од лу ка у ви ше стра нач кој ства ри 
у сми слу чла на 225. став 1. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку“.

Дру ги оп штин ски суд у Бе о гра ду се ни је из ја шња вао о зах те ву за ре-
ша ва ње су ко ба над ле жно сти, већ је у од го во ру из нео чи ње нич но ста ње у 
пар ни ци и до ста вио спи се пред ме та.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио:
Че тр на е сто ро ту жи ла ца, ме ђу ко ји ма су и под но си о ци зах те ва за ре-

ша ва ње су ко ба над ле жно сти, с по зи вом на од ред бе За ко на о одр жа ва њу 
стам бе них згра да, под не ли су 1. сеп тем бра 1999. го ди не ту жбу Дру гом оп-
штин ском су ду у Бе о гра ду про тив ту же них стам бе не згра де у ули ци Па-
лац ко ва број 8 у Бе о гра ду и МДД „Ко линг“ Бе о град, ра ди по ни шта ја уго во-
ра за кљу че ног из ме ђу ту же них о ре гу ли са њу ме ђу соб них пра ва и оба ве за 
на пре тва ра њу за јед нич ких про сто ри ја у ста но ве, као и по ни шта ја од лу ке 
од 10. ју ла 1995. го ди не о кон сти ту и са њу Скуп шти не ста на ра згра де у ули-
ци Па лац ко ва број 8 у Бе о гра ду, те по ни шта ја од лу ке Скуп шти не згра де 
ко јом је одо бре но ту же ном МДД „Ко линг“ из Бе о гра да из во ђе ње ра до ва 
на пре тва ра њу за јед нич ких про сто ри ја у ста но ве. Ту жбом се оспо ра ва за-
ко ни тост од лу ке о кон сти ту и са њу Скуп шти не ста на ра згра де, с на во дом 
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да „од лу ку ни је до не ла ве ћи на вла сни ка ста но ва ка ко про пи су је За кон о 
одр жа ва њу стам бе них згра да... по што згра да има 44 ста на... а је дан пот пи-
сник за пи сни ка озна чен под бро јем 7 уоп ште ни је ста нар згра де у Па лац-
ко вој 8, већ Па лац ко вој 8а... док три пот пи са не при па да ју вла сни ци ма ста-
но ва, већ ли ци ма ко ји у ста но ви ма ста ну ју“.

Дру ги оп штин ски суд у Бе о гра ду се ре ше њем П. бр. 6721/99 од 13. 
фе бру а ра 2003. го ди не огла сио не на дле жним за по сту па ње у пар ни ци по 
ту жби ту жи ла ца Ђу ре Ра сто ви ћа, Ђу ре Ман да ри ћа, Сло бо да на Не на до-
ви ћа, Алек сан дра Ђор ђе ви ћа, Јо ва на По по ви ћа, Алек сан дра Пе тро ви ћа, 
Гор да не Ви ров кић, Ср ђа на Цвет ко ви ћа, Ђор ђа Ко ко то ви ћа, Ду шка Ми-
ља ве ца, Здра вин ке Ко ва че вић, Зо ри це Љу бе но вић и Ма ри је Јок си мо вић 
и др., уки нуо све спро ве де не рад ње у по ступ ку и од ба цио ту жбу. Суд је, 
с по зи вом на члан 1. За ко на о су до ви ма и чл. 1. и 16. За ко на о пар нич-
ном по ступ ку, стао на ста но ви ште „да по ни штај од лу ке о кон сти ту и са њу 
Скуп шти не ста на ра, из бо ру пред сед ни ка, пот пред сед ни ка, бла гај ни ка и 
чла но ва са ве та у Па лац ко вој 8 у Бе о гра ду не спа да у суд ску над ле жност“.

Окру жни суд у Бе о гра ду је ста вом I из ре ке ре ше ња Гж. 8805/03, од 
27. ав гу ста 2003. го ди не, од био жал бу ту жи ла ца као нео сно ва ну и по твр-
дио ре ше ње Дру гог оп штин ског су да у Бе о гра ду П. 6721/99 од 13. фе бру а-
ра 2003. го ди не у де лу у ко ме се тај суд огла сио не на дле жним за по сту па-
ње по зах те ву да се по ни шти као не за ко ни та од лу ка Скуп шти не ста на ра 
згра де од 10. ју ла 1995. го ди не о кон сти ту и са њу скуп шти не ста на ра, из-
бо ру пред сед ни ка, пот пред сед ни ка, бла гај ни ка и чла но ва са ве та и у том 
де лу уки ну те су све спро ве де не рад ње у по ступ ку и од ба че на ту жба. У 
ста ву II из ре ке истог ре ше ња, ува же на је жал ба ту жи о ца, па је уки ну то 
ре ше ње Дру гог оп штин ског су да у Бе о гра ду П бр. 6721/99 од 13. фе бру а ра 
2003. го ди не у де лу у ко ме се тај суд огла сио не на дле жним за по сту па ње о 
зах те ви ма ко ји ма је тра жен по ни штај уго во ра о ре гу ли са њу ме ђу соб них 
пра ва и оба ве за на пре тва ра њу за јед нич ких про сто ри ја у ста но ве и од лу-
ке Скуп шти не згра де ко јом је одо бре но из во ђе ње ра до ва на пре тва ра њу 
за јед нич ких про сто ри ја у ста но ве и у од но су на тај део пред мет је вра ћен 
пр во сте пе ном су ду на по нов но су ђе ње. У обра зло же њу ре ше ња је на зна-
че но да од лу чи ва ње о зах те ву за по ни штај од лу ке о из бо ру ор га на упра-
вља ња стам бе не згра де не спа да у суд ску над ле жност, јер је и по на ла же њу 
дру го сте пе ног су да, за од лу чи ва ње о за ко ни то сти тог по ступ ка над ле жна 
оп штин ска упра ва оп шти не на чи јој те ри то ри ји се на ла зи згра да.

На кон то га, 21. ју на 2006. го ди не, Гор да на Ви ров кић, Ср ђан Цвет ко вић, 
Ђор ђе Ко ко то вић, Ду шко Ми ља вец, Здра вин ка Ко ва че вић, Зо ри ца Љу бе-
но вић и Ма ри ја Јок си мо вић, су под не ли оп шти ни Сав ски ве нац за јед нич ки 
зах тев за утвр ђи ва ње не за ко ни то сти од лу ке од 10. ју ла 1995. го ди не о кон-
сти ту и са њу Скуп шти не згра де, из бо ру пред сед ни ка, пот пред сед ни ка, бла гај-
ни ка и чла но ва са ве та у ули ци Па лац ко ва број 8 у Бе о гра ду. Град ска оп шти-
на Сав ски ве нац је до пи сом од 29. ма ја 2008. го ди не оба ве сти ла под но си о це 
зах те ва о не на дле жно сти управ ног ор га на за по сту па ње по зах те ву за утвр-
ђе ње не за ко ни то сти од лу ке о кон сти ту и са њу скуп шти не стам бе не згра де.
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По во дом зах те ва да се на осно ву чла на 56. ст. 3. до 5. За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку, до не се за кљу чак о не на дле жно сти, пр во сте пе ни ор-
ган је 11. ју на 2008. го ди не по но во по слао оба ве ште ње о то ме да тај ор-
ган упра ве ни је над ле жан за по сту па ње и по звао се на став Вр хов ног су да 
Ср би је из ре ше ња Увп. 1555/05 од 21. де цем бра 2006. го ди не. Ка ко пр во-
сте пе ни ор ган ни је у за кон ском ро ку до нео за кљу чак о не на дле жно сти, 
стран ке су, сма тра ју ћи да је њи хов зах тев од би јен, под не ле жал бу гра ду 
Бе о гра ду, Се кре та ри ја ту за ко му нал не и стам бе не по сло ве ко јом су зах-
те ва ле да дру го сте пе ни ор ган од лу чи по жал би и до не се за кљу чак о не на-
дле жно сти управ ног ор га на за по сту па ње.

Град ска оп шти на Сав ски ве нац, Оде ље ње за имо вин ско-прав не и 
стам бе не по сло ве је, ре ша ва ју ћи по жал би у сми слу чла на 225. За ко на о 
оп штем управ ном по ступ ку, до не ла за кљу чак број 360–72/2008-IV-01 од 
18. ав гу ста 2008. го ди не, ко јим је у ста ву I из ре ке од ба ци ла зах тев за утвр-
ђе ње не за ко ни то сти од лу ке о кон сти ту и са њу скуп шти не ста на ра и из бо ру 
пред сед ни ка, пот пред сед ни ка, бла гај ни ка и чла но ва скуп шти не, као под-
нет не на дле жном ор га ну. Истим за кључ ком, у ста ву II из ре ке, за ме њен је 
по би ја ни акт 360–72/2008 од 11. ју на 2008. го ди не. Пре ма обра зло же њу, 
зах тев је од ба чен као под нет не на дле жном ор га ну с об зи ром на то да „од-
лу ка о кон сти ту и са њу скуп шти не ста на ра, из бо ру пред сед ни ка, пот пред-
сед ни ка, бла гај ни ка и чла но ва са ве та у ули ци Па лац ко вој 8 у Бе о гра ду, 
ни је управ ни акт у сми слу чла на 6. За ко на о управ ним спо ро ви ма, па не 
мо же би ти пред мет оспо ра ва ња у управ ном по ступ ку и не мо же се огла-
ша ва ти ни шта вим у сми слу чла на 257. став 1. тач ка 1) За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку, ни ти се у жал бе ном по ступ ку мо же за ме ни ти од лу-
ка у ви ше стра нач кој ства ри у сми слу чла на 225. став 1. За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку“. Се кре та ри јат за имо вин ско-прав не по сло ве и гра-
ђе вин ску ин спек ци ју гра да Бе о гра да – Сек тор за управ но-прав не по сло-
ве – Оде ље ње за управ но-прав не по сло ве је, на кон што је из ја вље на жал-
ба, а по том под не ском од 15. ок то бра 2008. го ди не по ву че на, за кључ ком 
XXI-05 Број: 360.1–291/08 од 27. ок то бра 2008. го ди не об у ста вио по сту-
пак по жал би про тив за кључ ка Оде ље ња за имо вин ско-прав не и стам бе не 
по сло ве град ске оп шти не Сав ски ве нац у Бе о гра ду, број 360–72/2008-IV-
01 од 18. ав гу ста 2008. го ди не. На кон то га под нет је зах тев Устав ном су ду 
за ре ша ва ње су ко ба над ле жно сти.

Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 167. став 2. тач ка 1. Уста ва Ре-
пу бли ке Ср би је, над ле жан да ре ша ва су коб над ле жно сти из ме ђу су до ва и 
дру гих др жав них ор га на.

За ре ша ва ње кон крет ног су ко ба над ле жно сти од зна ча ја је сле де ће:
До 4. но вем бра 1995. го ди не, од но сно до сту па ња на сна гу За ко на о 

одр жа ва њу стам бе них згра да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 44/95, 46/98 и 
1/01), одр жа ва ње стам бе них згра да и ста но ва уре ђи вао је За кон о ста но-
ва њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93), ко ји је, по ред 
оста лог, про пи си вао: да вла сни ци ста но ва и дру гих по себ них де ло ва згра-
де, од но сно њи хо ви пред став ни ци, чи не скуп шти ну згра де; да скуп шти на 
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згра де би ра пред сед ни ка ве ћи ном гла со ва свих чла но ва скуп шти не; да 
пред сед ник скуп шти не згра де за сту па стам бе ну згра ду; да скуп шти на 
згра де мо же пу но ва жно од лу чи ва ти ако је при сут но ви ше од по ло ви не 
чла но ва скуп шти не; да скуп шти на згра де до но си од лу ке ве ћи ном гла со ва 
свих чла но ва скуп шти не (члан 12б ст. 1. до 3. и ст. 5. и 6.); да ин спек циј ски 
над зор над одр жа ва њем стам бе них згра да и ста но ва вр ши оп штин ска, од-
но сно град ска ко му нал на, гра ђе вин ска и са ни тар на ин спек ци ја (члан 15. 
став 1.). За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ста но ва њу („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 33/93), ко ји је сту пио на сна гу 5. ма ја 1993. го ди не, у чла-
ну 14. је про пи си вао да су вла сни ци ста но ва, од но сно но си о ци пра ва рас-
по ла га ња на ста но ви ма, од но сно дру гим по себ ним де ло ви ма згра де ду-
жни да ор га не упра вља ња стам бе ном згра дом обра зу ју нај ка сни је у ро ку 
од три ме се ца од да на сту па ња на сна гу овог за ко на (став 1.), а ако прав но 
ли це ко је је вла сник ста на, од но сно но си лац рас по ла га ња на ста ну, не од-
ре ди свог пред став ни ка у скуп шти ну згра де у ро ку од три ме се ца од да на 
сту па ња на сна гу овог за ко на, као пред став ник вла сни ка, од но сно но си о-
ца пра ва рас по ла га ња, у ра ду скуп шти не уче ству је за ку пац на нео д ре ђе но 
вре ме од но сног ста на са пра ви ма од лу чи ва ња о те ку ћем одр жа ва њу згра-
де и хит ним ин тер вен ци ја ма до име но ва ња пред став ни ка вла сни ка, од но-
сно но си о ца пра ва рас по ла га ња (став 2.).

Сту па њем на сна гу За ко на о одр жа ва њу стам бе них згра да, а на осно ву 
чла на 39. тог за ко на, пре ста ле су да ва же, из ме ђу оста лих, и од ред бе чл. 
12б, и 15. За ко на о ста но ва њу („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 50/92, 76/92 
и 33/93) и члан 14. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ста но ва њу 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 33/93).

Пре ма чла ну 12. став 2. За ко на о су до ви ма („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 46/91, 60/91, 18/92, 71/92, 63/01, 42/02, 27/03 и 29/04), ко ји се при ме њу-
је у сми слу чла на 97. За ко на о уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 116/08), оп штин ски суд је над ле жан да од лу чу је у пр вом сте пе ну и у 
дру гим пред ме ти ма (по ред од ред бом ста ва 1. овог чла на из ри чи то про пи-
са них над ле жно сти), ако њи хо во ре ша ва ње ни је по ве ре но дру гом су ду.

За ко ном о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр. 4/77, 
36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 72/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 и 
35/91 и „Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98 и 3/02), 
ко ји је ва жио до 22. фе бру а ра 2005. го ди не, ка да је сту пио на сна гу За-
кон о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04), би ла су 
уре ђе на пра ви ла по ступ ка на осно ву ко јих је суд рас пра вљао и од лу чи вао 
у спо ро ви ма из лич них и по ро дич них од но са, из рад них од но са, као и из 
имо вин ских и дру гих гра ђан ско прав них од но са фи зич ких и прав них ли-
ца, осим ако су не ки од на ве де них спо ро ва би ли по себ ним за ко ном ста-
вље ни у над ле жност дру гог др жав ног ор га на. У чла ну 15. ст. 1. и 2. За ко на 
би ло је про пи са но да суд оце њу је по слу жбе ној ду жно сти, од мах по при-
је му ту жбе, да ли је над ле жан и у ко јем је са ста ву над ле жан и да се оце њи-
ва ње над ле жно сти вр ши на осно ву на во да у ту жби и на осно ву чи ње ни ца 
ко је су су ду по зна те. Овај за кон је пре стао да ва жи на осно ву чла на 492. 
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ва же ћег За ко на о пар нич ном по ступ ку, осим од ре да ба три де сет и пр ве 
гла ве (чл. 468а до 487.).

Ва же ћи За кон о пар нич ном по ступ ку из 2004. го ди не, на го то во исто-
ве тан на чин као и прет ход ни За кон о пар нич ном по ступ ку, уре ђу је над ле-
жност су да (члан 15.), по сту па ње су да у слу ча ју кад ни је над ле жан (члан 
16.) и пи та ње ту жбе за утвр ђе ње (члан 188.).

Из из ло же них за кон ских од ре да ба, по оце ни Устав ног су да, сле ди да 
су од ред ба ма За ко на о ста но ва њу, ко је су пре ста ле да ва же 4. но вем бра 
1995. го ди не, би ли про пи са ни усло ви за обра зо ва ње скуп шти не згра де 
и обра зо ва ње ор га на упра вља ња стам бе ном згра дом, те да се пре ма од-
ред ба ма тог За ко на, над ле жност ор га на упра ве од но си ла на ин спек циј ски 
над зор над одр жа ва њем стам бе них згра да и ста но ва (члан 15.).

У кон крет ном слу ча ју, Гор да на Ви ров кић, Ср ђан Цвет ко вић, Ђор ђе 
Ко ко то вић, Ду шко Ми ља вец, Здра вин ка Ко ва че вић, Зо ри ца Љу бе но вић и 
Ма ри ја Јок си мо вић ту жбом тра же утвр ђе ње ни шта во сти од лу ке од 10. ју-
ла 1995. го ди не о кон сти ту и са њу (обра зо ва њу) скуп шти не ста на ра (згра-
де) у ули ци Па лац ко ва број 8 у Бе о гра ду и од лу ке о из бо ру пред сед ни ка, 
пот пред сед ни ка, бла гај ни ка и чла но ва са ве та.

Пре ма на ве де ним од ред ба ма За ко на о су до ви ма и За ко на о пар нич-
ном по ступ ку, оп штин ски суд је над ле жан да од лу чу је у пр вом сте пе ну и 
у дру гим пред ме ти ма из гра ђан ско прав них од но са, ако њи хо во ре ша ва-
ње ни је по ве ре но дру гом су ду, а у над ле жно сти су да су не са мо имо вин-
ско прав ни већ и дру ги спо ро ви из гра ђан ско прав них од но са фи зич ких и 
прав них ли ца, ка да по себ ним за ко ном ни су ста вље ни у над ле жност дру-
гог др жав ног ор га на.

С об зи ром на то да је у кон крет ној прав ној ства ри, по во дом од лу ке 
ску па ста на ра од 10. ју ла 1995. го ди не, над ле жност Дру гог оп штин ског су-
да у Бе о гра ду за сно ва на 1. сеп тем бра 1999. го ди не и да се пре ма За ко ну о 
ста но ва њу, ко ји је био у при ме ни у вре ме до но ше ња оспо ре не од лу ке, над-
ле жност ор га на упра ве од но си ла са мо на ин спек циј ски над зор над одр жа-
ва њем стам бе них згра да и ста но ва, сле ди да је за ре ша ва ње у кон крет ном 
слу ча ју над ле жан оп штин ски суд.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 46. тач ка 2) За ко на о Устав ном 
су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), ре ше но је као у из ре ци.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: IIIУ-195/2008 од 25. мар та 2009. го ди не

Устав ни суд је оце нио да у кон крет ном слу ча ју и суд и по ре ски ор ган 
по сту па ју у скла ду са сво јим за ко ном утвр ђе ним над ле жно сти ма, во де ћи 
раз ли чи те по ступ ке, јер у по ступ ку пред по ре ским ор га ном под но си лац 
зах те ва се по ја вљу је као об ве зник јав них да жби на (те је по ре ски ор ган 
над ле жан да у управ ном по ступ ку ис пи та и утвр ди да ли је об ве зник пла-
ћа ња до при но са об ра чу на вао и у за ко ном про пи са ним ро ко ви ма упла тио 
до при но се за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње за по сле них), а у по ступ ку 
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пред су дом за по сле ни ин ди ви ду ал но, као ту жи о ци, пре ма под но си о цу 
зах те ва као по сло дав цу, у по кре ну тим рад ним спо ро ви ма, има ју од ре ђе на 
по тра жи ва ња по осно ву за ко ном га ран то ва ног пра ва на за ра ду.

Устав ни суд је до нео

З А К Љ У Ч А К

1. Од ба цу ју се зах тев Ве те ри нар ска ста ни ца „Гор њи Ми ла но вац“ а.д. 
из Гор њег Ми ла нов ца за ре ша ва ње су ко ба над ле жно сти из ме ђу Оп штин-
ског су да у Гор њем Ми ла нов цу и Ми ни стар ства фи нан си ја, По ре ске упра-
ве, Ре ги о нал ног цен тра Кра гу је вац, Фи ли ја ле у Гор њем Ми ла нов цу.

2. Од ба цу је се зах тев да се до окон ча ња по ступ ка за ре ша ва ње су ко ба 
над ле жно сти од ре ди пре кид по ступ ка пред ор га ни ма из тач ке 1.

О б р а з л о ж е њ е
Ве те ри нар ска ста ни ца „Гор њи Ми ла но вац“ а.д. из Гор њег Ми ла нов ца 

под не ла је Устав ном су ду зах тев за ре ша ва ње по зи тив ног су ко ба над ле-
жно сти из ме ђу Оп штин ског су да у Гор њем Ми ла нов цу и Ми ни стар ства 
фи нан си ја, По ре ске упра ве, Ре ги о нал ног цен тра Кра гу је вац, Фи ли ја-
ле у Гор њем Ми ла нов цу, у ве зи са утвр ђи ва њем и на пла том не пла ће них 
до при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за по сле них. Та ко ђе је 
пред ло же но да се на осно ву чла на 73. За ко на о Устав ном су ду од ре ди пре-
кид по ступ ка пред ор га ни ма из ме ђу ко јих је на стао су коб над ле жно сти 
до окон ча ња по ступ ка пред Устав ним су дом. Уз зах тев је при ло же но ви ше 
ту жби (8) јед ног или ви ше ту жи ла ца под не тих, у пе ри о ду мај 2007. го ди-
не – мај 2008. го ди не, Оп штин ском су ду у Гор њем Ми ла нов цу ко је су за-
по сле ни под не ли про тив по сло дав ца Ве те ри нар ске ста ни це као ту же ног 
ра ди упла те, по ред оста лог, до при но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње 
Фон ду пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња за пе ри од од 1. ја ну ар 2004. 
го ди не до 31. мар та 2008. го ди не. Та ко ђе, при ло же на су и два ре ше ња Ми-
ни стар ства фи нан си ја, По ре ске упра ве, Ре ги о нал ног цен тра Кра гу је вац, 
Фи ли ја ле у Гор њем Ми ла нов цу (од 15. ју ла 2005. го ди не и 18. ју ла 2006. го-
ди не) до не та у по ступ ку те рен ске кон тро ле об ра чу на ва ња и пла ћа ња по-
ре за на про мет про из во да и услу га, об ра чу на ва ња и пла ћа ња по ре за на 
до хо дак гра ђа на, об ра чу на ва ња и пла ћа ња по ре за и до при но са на за ра де 
рад ни ка Ве те ри нар ске ста ни це у Гор њем Ми ла нов цу, као и на лог за те-
рен ску кон тро лу у 2009. го ди ни и до пун ски за пи сник те кон тро ле од 13. 
апри ла 2009. го ди не.

Ка ко се из зах те ва и до ста вље не до ку мен та ци је ни је мо гло са си гур-
но шћу утвр ди ти у ком кон крет ном по ступ ку, по во дом ког пе ри о да и на 
осно ву че га под но си лац сма тра да је до шло до кон крет ног су ко ба над ле-
жно сти из ме ђу на ве де ног су да и по ре ског ор га на, од под но си о ца зах те ва 
је до пи сом од 27. ма ја 2009. го ди не за тра же но да зах тев пре ци зи ра и упот-
пу ни у сми слу од ре да ба чл. 68. до 74. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 109/07).
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Под но си лац зах те ва је 11. ју на 2009. го ди не уре дио зах тев та ко што је 
на вео да је су коб над ле жно сти на стао из ме ђу Оп штин ског су да у Гор њем 
Ми ла нов цу у пар нич ним по ступ ци ма П1 120/08, П1 151/08, П1 203/07, 
П1 112/08, П1 59/08 и П1 113/08, ко ји се од но се на утвр ђи ва ње и на ла-
га ње пла ћа ња не пла ће них до при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње и Ми ни стар ства фи нан си ја, По ре ске упра ве, Ре ги о нал ног цен тра 
Кра гу је вац, Фи ли ја ле у Гор њем Ми ла нов цу, ко ја у по ре ском по ступ ку 
бр. 47788688092 вр ши кон тро лу об ра чу на и упла те до при но са. Бу ду ћи да 
суд при хва та над ле жност да од лу чу је о зах те ви ма за по сле них као ту жи-
ла ца про тив ту же ног Ве те ри нар ске ста ни це „Гор њи Ми ла но вац“ као по-
сло дав ца, иако исто вре ме но те че по сту пак пред По ре ском упра вом ра ди 
кон тро ле об ра чу на и упла те до при но са за по сло дав ца као по ре ског об ве-
зни ка и на ла же њи хо во пла ћа ње, од Устав ног су да тра жи да се ре ши „по-
зи ти ван су коб над ле жно сти“. На и ме, под но си лац зах те ва сма тра да за 
утвр ђи ва ње и на ла га ње пла ћа ња не пла ће них до при но са за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње за по сле них не мо же исто вре ме но би ти над ле жан 
и суд у пар нич ном по ступ ку и По ре ска упра ва у по ре ском по ступ ку, те је 
због то га, по ми шље њу под но си о ца, Оп штин ски суд у Гор њем Ми ла нов цу 
иза звао по зи ти ван су коб над ле жно сти при хва та ју ћи да у пар нич ном по-
ступ ку утвр ђу је не пла ће не до при но се за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње за по сле них, као и да на ла же њи хо во пла ћа ње, иако је пре ма од ред-
ба ма чла на 69. За ко на о до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње 
то у ис кљу чи вој над ле жно сти По ре ске упра ве ко ја кон тро лу об ра чу на и 
пла ћа ња до при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за по сле них, као 
јав ног при хо да, вр ши у скла ду са про пи си ма ко ји уре ђу ју по ре ски по сту-
пак и по ре ску ад ми ни стра ци ју. При ло же но је и ре ше ње По ре ске упра ве 
од 22. апри ла 2009. го ди не.

Од ред бом чла на 167. став 2. тач ка 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр-
ђе но да Устав ни суд ре ша ва су коб над ле жно сти из ме ђу су до ва и дру гих 
др жав них ор га на, а од ред ба ма чл. 68. до 74. За ко на о Устав ном су ду про-
пи са но је да зах тев за ре ша ва ње су ко ба над ле жно сти под но си је дан или 
оба ор га на ко ји су у су ко бу, као и ли це по во дом чи јег је пра ва на стао су-
коб над ле жно сти.

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио сле де ће:
Са гла сно од ред би чла на 12. став 1. тач ка 3) под тач ка а) и б) и ста-

ва 2. За ко на о су до ви ма(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 46/91, 60/91, 18/92, 
71/92, 63/01, 42/02, 27/03 и 29/04) ко ји се, као и За кон о уре ђе њу су до ва 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 63/01, 42/02, 27/03, 103/03, 29/04, 101/05 и 
46/06), при ме њу је на осно ву чл. 97. и 98. За ко на о уре ђе њу су до ва („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 116/08) оп штин ски суд, у обла сти ра да, у пр вом 
сте пе ну су ди: спо ро ве о за сни ва њу и пре стан ку рад ног од но са; спо ро ве 
о за кљу че њу и при ме ни ко лек тив них уго во ра, као и све спо ро ве из ме ђу 
по сло да ва ца и син ди ка та, те да је оп штин ски суд над ле жан да од лу чу је о 
пр вом сте пе ну и о дру гим пред ме ти ма ако њи хо во ре ша ва ње ни је по ве-
ре но дру гом су ду.
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Из зах те ва под не тог Устав ном су ду про из ла зи да су пред Оп штин-
ским су дом у Гор њем Ми ла нов цу у то ку пар нич ни по ступ ци у рад ним 
спо ро ви ма по ту жба ма за утвр ђи ва ње и ис пла ту не ис пла ће них до при но са 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, у ко ји ма је под но си лац зах те ва, као 
по сло да вац, ту же ни.

Основ за по сту па ње Оп штин ског су да по под не тим ту жба ма са др-
жан је у од ред ба ма чла на 105. став 2. у ве зи са чла ном 104. За ко на о ра ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/05 и 61/05), пре ма ко ји ма за ра да за по сле-
ног, као пра во из рад ног од но са, об у хва та и по рез и до при но се за оба ве-
зно со ци јал но оси гу ра ње ко ји се пла ћа ју из за ра де.

Са дру ге стра не, основ за по сту па ње по ре ског ор га на про пи сан је 
у чла ну 69. За ко на о до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 7/08, 5/09 и 7/09) пре ма 
ко ме кон тро лу об ра чу на ва ња и пла ћа ња до при но са вр ши по ре ска упра-
ва у скла ду са про пи си ма ко ји уре ђу ју по ре ски по сту пак и по ре ску ад-
ми ни стра ци ју.

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је оце нио да у кон крет ном слу-
ча ју и суд и по ре ски ор ган по сту па ју у скла ду са сво јим за ко ном утвр ђе-
ним над ле жно сти ма, во де ћи раз ли чи те по ступ ке, ко ји са мо у крај њем ис-
хо ду мо гу има ти ме ђу соб ног ути ца ја. На и ме, у по ступ ку пред по ре ским 
ор га ном под но си лац зах те ва се по ја вљу је као об ве зник јав них да жби на, 
бу ду ћи да су сред ства до при но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње јав-
ни при ход, те је по ре ски ор ган над ле жан да у управ ном по ступ ку ис пи та 
и утвр ди да ли је об ве зник пла ћа ња до при но са об ра чу на вао и у за ко ном 
про пи са ним ро ко ви ма упла тио до при но се за оба ве зно со ци јал но оси гу-
ра ње за по сле них.

Са дру ге стра не, у по ступ ку пред су дом, за по сле ни ин ди ви ду ал но, 
као ту жи о ци, пре ма под но си о цу зах те ва као по сло дав цу, у по кре ну тим 
рад ним спо ро ви ма, има ју од ре ђе на по тра жи ва ња по осно ву за ко ном га-
ран то ва ног пра ва на за ра ду.

Са гла сно из ло же ном, Устав ни суд је утвр дио да у кон крет ном слу ча ју 
не по сто ји су коб над ле жно сти из ме ђу су да и по ре ског ор га на ко ји би, у 
сми слу од ред бе чла на 68. За ко на о Устав ном су ду, Суд ре ша вао.

С об зи ром на то да не по сто је про це сне прет по став ке за во ђе ње по-
ступ ка пред Устав ним су дом, а ти ме ни основ за од лу чи ва ње о пре ки ду 
по ступ ка пред су дом и По ре ском упра вом, Устав ни суд је на осно ву од-
ре да ба чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду и чла на 82. став 
2. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 
27/08) од ба цио зах тев за ре ша ва ње су ко ба над ле жно сти и зах тев за од лу-
чи ва ње о пре ки ду по ступ ка.

За кљу чак Устав ног су да
IIIУ-94/2009 од 9. ју ла 2009. го ди не





ПО СТУ ПАК ПО ЖАЛ БИ ЈАВ НОГ ТУ ЖИ О ЦА
НА ОД ЛУ КУ О ПРЕ СТАН КУ ФУНК ЦИ ЈЕ





Устав ни суд је оце нио да је жал ба не бла го вре ме на, јер је под не та по-
сле ис те ка ро ка из чла на 99. став 1. За ко на о Устав ном су ду, с тим да је 
ње ну бла го вре ме ност – за ко ном про пи са ни рок од 30 да на од да на до-
ста вља ња од лу ке, ра чу нао од да на об ја вљи ва ња оспо ре не од лу ке у „Слу-
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, с об зи ром на то да је у кон крет ном 
слу ча ју оспо рен акт др жав ног ор га на ко ји се не до ста вља, не го се об ја-
вљу је у том слу жбе ном гла си лу.

Устав ни суд до нео је

Р Е Ш Е Њ Е

Од ба цу је се жал ба Жив ка Јо си мо ви ћа из ја вље на про тив Од лу ке На-
род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је број 19, об ја вље не у „Слу жбе ном гла-
сни ку РС“, број 91/08 од 7. ок то бра 2008. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е
1. Жив ко Јо си мо вић из Ру ме под нео је Устав ном су ду, 24. но вем бра 

2008. го ди не, жал бу про тив Од лу ке На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би-
је број 19, об ја вље не у „Слу жбе ном гла сни ку РС“, број 91/08 од 7. ок то бра 
2008. го ди не, ко јом је про пи са но да се раз ре ша ва са ду жно сти Жив ко Јо-
си мо вић, оп штин ски јав ни ту жи лац у Ру ми, да ном до но ше ња ове од лу ке, 
због не са ве сног и не струч ног вр ше ња ду жно сти.

2. Од ред ба ма чла на 161. став 4. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је 
да про тив од лу ке о пре стан ку функ ци је јав ни ту жи лац и за ме ник јав ног 
ту жи о ца мо гу уло жи ти жал бу Устав ном су ду, као и да из ја вље на жал ба 
ис кљу чу је пра во на под но ше ње устав не жал бе.

Пре ма од ред би чла на 99. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 109/07), про тив од лу ке о пре стан ку функ ци је су ди ја, 
јав ни ту жи лац и за ме ник јав ног ту жи о ца мо же из ја ви ти жал бу Устав ном 
су ду у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња од лу ке.

3. У по ступ ку ис пи ти ва ња ис пу ње но сти про це сних прет по став ки за 
по сту па ње по под не тој жал би, Устав ни суд је це не ћи ње ну бла го вре ме-
ност, рок од 30 да на про пи сан За ко ном о Устав ном су ду ра чу нао од да на 
об ја вљи ва ња оспо ре не од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, 
с об зи ром на то да је у кон крет ном слу ча ју оспо рен акт др жав ног ор га-
на ко ји се об ја вљу је у том слу жбе ном гла си лу, а не до ста вља. На и ме, по 
оце ни Су да, сми сао ве зи ва ња по чет ка ро ка за из ја вљи ва ње жал бе за до-
ста вља ње оспо ре ног ак та је у то ме да се овај рок ра чу на од мо мен та ка да 
је са др жи на ак та про тив ко га се жал ба из ја вљу је мо гла по ста ти по зна та 
ње ном под но си о цу.

Из тог раз ло га, ка ко се у кон крет ном слу ча ју ра ди о од лу ци На род-
не скуп шти не ко ја се, са гла сно од ред би чла на 3. став 1. тач ка 1) За ко на 
о об ја вљи ва њу за ко на и дру гих про пи са и оп штих ака та и о из да ва њу 
„Слу жбе ног гла сни ка Ре пу бли ке Ср би је“ („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
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72/91), об ја вљу је у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, то је под но-
си лац жал бе мо гао би ти упо знат са ње ном са др жи ном мо мен том ње ног 
об ја вљи ва ња, па се од тог мо мен та и ра чу на рок за из ја вљи ва ње жал бе 
јав ног ту жи о ца на од лу ку о пре стан ку функ ци је.

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре на од лу-
ка На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је о раз ре ше њу са ду жно сти јав-
ног ту жи о ца због не са ве сног и не струч ног вр ше ња ду жно сти, об ја вље на у 
„Слу жбе ном гла сни ку РС“, број 91/08 да на 7. ок то бра 2008. го ди не, а да је 
жал ба под не та 24. но вем бра 2008. го ди не. Суд је сто га оце нио да је жал ба 
не бла го вре ме на, јер је под не та по сле ис те ка ро ка из чла на 99. став 1. За ко-
на о Устав ном су ду.

4. С об зи ром на из ло же но, Устав ни суд је жал бу од ба цио, са гла сно од-
ред би чла на 36. став 1. тач ка 2) За ко на.

Ре ше ње Устав ног су да
Број: VIIIУ-192/2008 од 12. мар та 2009. го ди не
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Устав не жал бе из обла сти кри вич ног пра ва

По вре да пра ва на прет по став ку не ви но сти
из чла на 34. став 3. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба Н. Б. и утвр ђу је да је ре ше њем Вр хов ног су-
да Ср би је Кж. II 1776/08 од 15. ју ла 2008. го ди не по вре ђе но пра во под но-
си о ца устав не жал бе на прет по став ку не ви но сти у кри вич ном по ступ ку 
за јем че но од ред бом чла на 34. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

2. Од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

О б р а з л о ж е њ е
1. Н. Б. из Б. из ја вио је Устав ном су ду 27. ав гу ста 2008. го ди не бла го-

вре ме ну и до пу ште ну устав ну жал бу про тив ре ше ња на ве де ног у из ре ци, 
ко јим му је од ре ђен при твор. Под но си лац устав не жал бе сма тра да му је 
оспо ре ним ре ше њем по вре ђе но пра во на прет по став ку не ви но сти у кри-
вич ном по ступ ку ко ји се про тив ње га во ди, ти ме што је на ве де но да се не 
мо же „из гра ди ти чвр сто убе ђе ње су да да оп ту же ни бо рав ком на сло бо ди 
не ће по но ви ти или на ста ви ти са вр ше њем кри вич них де ла ко ја је до са да 
чи нио“. При том ис ти че да до са да ни је осу ђи ван, па чак ни пре кр шај но 
ка жња ван за пре кр ша је са еле мен том на си ља. Пред ло же но је да Устав-
ни суд усво ји устав ну жал бу и утвр ди да је под но си о цу устав не жал бе 
по вре ђе но пра во на прет по став ку не ви но сти у кри вич ном по ступ ку, га-
ран то ва но Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ-
них сло бо да (члан 6. став 2.) и Уста вом Ре пу бли ке Ср би је (члан 34. став 
3.), као и да од ре ди да се укло не штет не по сле ди це у од ре ђе ном ро ку.

У од го во ру на на во де из устав не жал бе, пред сед ник Вр хов ног су да Ср-
би је ис ти че да је кон ста та ци јом са др жа ном у оспо ре ном ре ше њу да „оп-
ту же ни бо рав ком на сло бо ди не ће по но ви ти или на ста ви ти са вр ше њем 
кри вич них де ла ко ја је до са да чи нио“, по вре ђе но пра во под но си о ца устав-
не жал бе на прет по став ку не ви но сти у кри вич ном по ступ ку. Вр хов ни суд 
сма тра да је утвр ђе ње по вре де пра ва на прет по став ку не ви но сти са мо по 
се би до вољ но пра вич но за до во ље ње за под но си о ца устав не жал бе.

2. У спро ве де ном по ступ ку утвр ђе но је да је Окру жно јав но ту жи ла-
штво у Бе о гра ду 1. ју на 2007. го ди не по ди гло оп ту жни цу Кт. 2502/06 про-
тив окри вље ног Н. Б. из Б. због осно ва не сум ње да је у пе ри о ду од 2001. 
го ди не до 5. де цем бра 2006. го ди не, са ви ше рад њи из вр шио про ду же но 
кри вич но де ло об љу бе зло у по тре бом по ло жа ја из чла на 181. став 3. у ве зи 
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са ста вом 2. Кри вич ног за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 85/05, 88/05 и 107/05, у да љем тек сту: КЗ) у ве зи са чла ном 61. КЗ, 
и то: 3. де цем бра 2006. го ди не, об љу бу зло у по тре бом слу жбе ног по ло жа ја 
из чла на 181 став 2. у ве зи са ста вом 1. КЗ, 10. ја ну а ра 2006. го ди не, не до-
зво ље не пол не рад ње из чла на 182. став 1. у ве зи са чла ном 180. став 1. КЗ, 
да на 5. де цем бра 2006. го ди не, два кри вич на де ла на си ље у по ро ди ци, јед но 
пре ма ма ло лет ној оште ће ној М. З. – из чла на 194. став 3. у ве зи са ста вом 1. 
КЗ, а дру го пре ма оште ће ној Д. Б., из чла на 194. став 1. КЗ. Ре ше њем Окру-
жног су да у Бе о гра ду К. 1110/07 од 1. ју ла 2008. го ди не, уки нут је при твор 
под но си о цу устав не жал бе, од ре ђен ре ше њем ис тра жног су ди је Окру жног 
су да у Бе о гра ду Ки. 1394/06 од 7. де цем бра 2006. го ди не. Про тив ре ше ња 
ко јим је при твор уки нут жал бу је из ја вио Окру жни јав ни ту жи лац. Од лу-
чу ју ћи по жал би, Вр хов ни суд је оспо ре ним ре ше њем Кж. II 1776/08 од 15. 
ју ла 2008. го ди не ува жио жал бу и пре и на чио ре ше ње о уки да њу при тво ра, 
та ко што је под но си о цу устав не жал бе од ре дио при твор на осно ву од ред бе 
чла на 142. став 2. тач ка 3. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку.

У обра зло же њу оспо ре ног ре ше ња, из ме ђу оста лог, на во ди се да „окол-
но сти ко је се ти чу да тих обе ћа ња оп ту же ног Н. Б., ка да су у пи та њу кон-
так ти са оште ће ни ма или њи хо вом мај ком, као и про ме на адре се на ко јој 
ће бо ра ви ти, ни су од ути ца ја на од лу чи ва ње о то ме да ли још увек сто је 
окол но сти ко је оправ да ва ју за др жа ва ње оп ту же ног у при тво ру, на осно ву 
од ред бе чла на 142. став 2. тач ка 3. ЗКП. На и ме, има ју ћи у ви ду спи се кри-
вич ног пред ме та, као и до са да шња ре ше ња ко ји ма је при твор про ду жа ван 
оп ту же ном Н. Б., ове окол но сти ни су до вољ на га ран ци ја, ни ти мо гу из гра-
ди ти чвр сто убе ђе ње су да, да оп ту же ни бо рав ком на сло бо ди не ће по но ви-
ти или на ста ви ти са вр ше њем кри вич них де ла, ко ја је до са да чи нио“.

3. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал-
ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор-
га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се 
по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не 
Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за 
њи хо ву за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни суд 
утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под но си о-
ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но пра во или сло бо да.

Уста вом је утвр ђе но да се сва ко сма тра не ви ним за кри вич но де ло док се 
ње го ва кри ви ца не утвр ди пра во сна жном од лу ком су да (члан 34. став 3.).

Европ ска кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да 
пред ви ђа да ће се сва ко ко је оп ту жен за кри вич но де ло сма тра ти не ви ним 
све док се не до ка же ње го ва кри ви ца на осно ву за ко на (члан 6. став 2.).

За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 70/01 и 
68/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05 и 49/07) про пи са но је 
да се сва ко сма тра не ви ним док се ње го ва кри ви ца не утвр ди прав но сна жном 
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од лу ком над ле жног су да (члан 3. став 1.), као и да, ако по сто ји осно ва на сум-
ња да је од ре ђе но ли це учи ни ло кри вич но де ло, а не по сто је усло ви за при-
твор из ста ва 1. овог чла на, у ци љу не сме та ног во ђе ња кри вич ног по ступ ка, 
при твор се про тив тог ли ца мо же од ре ди ти ако осо би те окол но сти ука зу ју да 
ће по но ви ти кри вич но де ло, или до вр ши ти по ку ша но кри вич но де ло, или да 
ће учи ни ти кри вич но де ло ко јим пре ти (члан 142. став 2. тач ка 3.).

4. Има ју ћи у ви ду да је у пред мет ном кри вич ном по ступ ку ко ји се 
про тив под но си о ца устав не жал бе во ди, по ред оста лог, утвр ђе но да исти 
до са да ни је осу ђи ван, Устав ни суд оце њу је да се на во ди оспо ре ног ре ше-
ња, пре ма ко ји ма се не мо же из гра ди ти чвр сто убе ђе ње су да „да оп ту же ни 
бо рав ком на сло бо ди не ће по но ви ти или на ста ви ти са вр ше њем кри вич-
них де ла, ко ја је до са да чи нио“, мо гу од но си ти са мо на кри вич на де ла ко-
ја су оп ту жни цом ста вље на под но си о цу устав не жал бе на те рет. Сто га из 
са др жи не оспо ре ног ре ше ња сле ди да се њи ме као утвр ђе на узи ма чи ње-
ни ца да је окри вље ни по чи нио кри вич но де ло ко је му је оп ту жни цом ста-
вље но на те рет. Ка ко, ме ђу тим, у тре нут ку до но ше ња оспо ре ног ре ше ња 
кри вич ни по сту пак у ко ме се раз ма тра по сто ја ње кри вич не од го вор но сти 
под но си о ца устав не жал бе ни је пра во сна жно окон чан, већ се на ла зи на 
по чет ку глав ног пре тре са пред пр во сте пе ним су дом, Устав ни суд оце њу је 
да се на ве де ном фор му ла ци јом из оспо ре ног ре ше ња по вре ђу је од ред бом 
чла на 34. став 3. Уста ва за јем че но пра во под но си о ца устав не жал бе да се 
сма тра не ви ним за кри вич но де ло ко је му је оп ту жни цом ста вље но на те-
рет до пра во сна жног окон ча ња пред мет ног кри вич ног по ступ ка.

Раз ма тра ју ћи зах тев под но си о ца устав не жал бе за от кла ња ње штет-
них по сле ди ца про ис те клих из на ве де не кон ста та ци је Вр хов ног су да са др-
жа не у оспо ре ном ре ше њу, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 89. став 
2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), оце нио 
да се, у кон крет ном слу ча ју, пра вич но за до во ље ње због утвр ђе не по вре де 
пра ва под но си о цу устав не жал бе оства ру је об ја вљи ва њем Од лу ке Устав-
ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

5. По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. 
тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-1036/2008 од 19. мар та 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 36/09)

Ни је по вре ђе но пра во на сло бо ду
и без бед ност из чла на 27. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба С. Л. из ја вље на про тив ре ше-
ња Окру жног су да у Но вом Па за ру Кв. 18/09 од 4. фе бру а ра 2009. го ди не и 
ре ше ња Вр хов ног су да Ср би је Кж. II 343/09 од 12. фе бру а ра 2009. го ди не.
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О б р а з л о ж е њ е
1. С. Л. из Р., др жа вља нин Ре пу бли ке Цр не Го ре, пре ко пу но моћ ни ка 

Л. М., адво ка та из Б., под нео је Устав ном су ду 2. мар та 2009. го ди не устав-
ну жал бу про тив ре ше ња Окру жног су да у Но вом Па за ру Кв. 18/09 од 4. 
фе бру а ра 2009. го ди не и ре ше ња Вр хов ног су да Ср би је Кж. II 343/09 од 12. 
фе бру а ра 2009. го ди не, због по вре де пра ва на сло бо ду и без бед ност за јем-
че них чла ном 27. Уста ва.

Под но си лац устав не жал бе сма тра да је Окру жни суд у Но вом Па за ру, 
у екс тра ди ци о ном по ступ ку ко ји је во дио по зах те ву Кра ље ви не Хо лан-
ди је ра ди из ру че ња под но си о ца, на чи нио „бит не про пу сте“ ко ји оспоренa 
решењa чи не не за ко ни тим. Сма тра да ни су ис пу ње не прет по став ке за екс-
тра ди ци ју про пи са не чла ном 540. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, јер уз 
мол бу за из да ва ње ни је при ло же на пот пу на пра те ћа до ку мен та ци ја про-
пи са на од ред ба ма чла на 541. За ко ни ка. У устав ној жал би на во ди се сле-
де ће: да пра те ћа до ку мен та ци ја не са др жи до ка зе за осно ва ну сум њу; да 
чи ње ни ца да је под но си лац пу штен из при тво ра хо ланд ских вла сти због 
не до стат ка до ка за до ка зу је да под но си лац ни је из вр шио кри вич на де ла 
ко ја му се у Хо лан ди ји ста вља ју на те рет; да ре зул та ти ДНК ана ли зе, ко ју 
су хо ланд ске вла сти на кнад но из вр ши ле и на ко ји ма ба зи ра ју осно ва ну 
сум њу да је под но си лац из вр ши лац кри вич них де ла због ко јих се тра жи 
екс тра ди ци ја, не пред ста вља ју ва ли дан до каз; да у вре ме из вр ше ња кри-
вич ног де ла под но си лац ни је бо ра вио у Хо лан ди ји већ у Шпа ни ји; да је 
оспо ре ним ре ше њем Окру жног су да у Но вом Па за ру пре ко ра чен зах тев 
из по тер ни це, јер по тер ни ца ни је рас пи са на и за кри вич на де ла из За ко на 
о опој ним дро га ма Хо лан ди је; да је у екс тра ди ци о ном по ступ ку по гре шно 
утвр ђе но др жа вљан ство под но си о ца устав не жал бе у од но су на осо бу ко-
ја се по тра жу је, чи ме је и сам иден ти тет тра же ног ли ца спо ран. Пред ла же 
се да Устав ни суд по ни шти оспо ре на ре ше ња, да за бра ни Ми ни стар ству 
прав де и Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва њи хо во из вр ше ње, као и да 
под но си о цу уки не екс тра ди ци о ни при твор.

Пу но моћ ник под но си о ца устав не жал бе је 22. апри ла 2009. го ди не 
Устав ном су ду до ста вио до пу ну устав не жал бе у ко јој по на вља на во де 
из устав не жал бе и ис ти че да је под но си лац 24. ју на 2008. го ди не, док се 
на ла зио у хо ланд ском при тво ру, дао узо рак ДНК, али му до да на до ста-
вља ња под не ска на ла зи ни су пре до че ни, те зах те ва да се под но си о цу ре-
зул тат ана ли зе до ста ви пре не го што се од лу чи о из ру че њу.

2. Устав на жал ба је као прав но сред ство уста но вље на Уста вом Ре пу-
бли ке Ср би је, ко ји је сту пио на сна гу 8. но вем бра 2006. го ди не. Са гла сно 
чла ну 170. Уста ва, устав на жал ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них 
ака та или рад њи др жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на 
јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин-
ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред-
ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту. По сту пак по устав ној 
жал би се, у сми слу чла на 175. став 3. Уста ва, уре ђу је за ко ном.
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У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти-
ва ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, 
Устав ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба-
ве за ма под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но 
пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у спи се пред-
ме та Окру жног су да у Но вом Па за ру Кв. 18/09 и оспо ре но ре ше ње Вр-
хов ног су да Ср би је Кж. II 343/09 од 12. фе бру а ра 2009. го ди не и утвр дио 
чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за до но ше ње од лу ке у овом устав но суд-
ском спо ру.

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је – По ли циј ска 
упра ва у Но вом Па за ру, до пи сом од 7. но вем бра 2009. го ди не, оба ве сти ла 
је Окру жни суд у Но вом Па за ру да је 6. но вем бра 2008. го ди не у 19,50 ча-
со ва Ста ни ца гра нич не по ли ци је Ме хов Крш ли ши ла сло бо де С. Л., ро ђе-
ног 18. де цем бра 1972. го ди не у Р, за ко јим је Ме ђу на род на ор га ни за ци ја 
кри ми на ли стич ке по ли ци је (у да љем тек сту: ИН ТЕР ПОЛ) рас пи са ла ме-
ђу на род ну по тер ни цу на зах тев Хо лан ди је. У до пи су се на во ди да је С. Л. 
7. но вем бра 2008. го ди не ре ше њем од ре ђе но за др жа ва ње до 48 ча со ва, да 
је за др жан у при су ству бра ни о ца ан га жо ва ног по слу жбе ној ду жно сти, да 
је о то ме из ве штен ис тра жни су ди ја Окру жног су да у Но вом Па за ру, да је 
ли це пре да то Окру жном за тво ру у Но вом Па за ру, да је о ли ше њу сло бо де 
из ве штен МУП Ср би је, Упра ва кри ми на ли стич ке по ли ци је и На ци о нал ни 
цен трал ни би ро ИН ТЕР ПОЛ, као и да је од С. Л. при вре ме но од у зет па-
сош на ње го во име из дат од Ре пу бли ке Цр не Го ре. Уз до пис су при ло же ни: 
ре ше ње о за др жа ва њу, па сош Ре пу бли ке Цр не Го ре на име С. Л., по твр да 
о при вре ме но од у зе тим пред ме ти ма, слу жбе на бе ле шка по ли циј ског слу-
жбе ни ка, факс ИН ТЕР ПОЛ ко јим се по твр ђу је ва же ње по тер ни це и факс 
ме ђу на род на по тер ни ца ИН ТЕР ПОЛ за С. Л. У ме ђу на род ној по тер ни ци 
ИН ТЕР ПОЛ се на во ди да је, у ве зи са кри вич ним де лом уби ства, ана ли-
зом ДНК С. Л. утвр ђе но да се тра го ви ње го ве ДНК на ла зе на тра ци ко јом 
је уби је ни био ве зан.

Ис тра жни су ди ја Окру жног су да у Но вом Па за ру са слу шао је под но-
си о ца устав не жал бе 7. но вем бра 2008. го ди не у 13,35 ча со ва, у при су ству 
ње го вих бра ни ла ца М. К., адво ка та из Р. и М. Ш., адво ка та из Н. П., о че-
му је са чи њен за пи сник. Осум њи че ни је по у чен о сво јим пра ви ма, про чи-
та на му је ме ђу на род на по тер ни ца ИН ТЕР ПОЛ и од ње га је узе та из ја ва. 
Под но си лац устав не жал бе је у из ја ви на вео: да је др жа вља нин Цр не Го ре; 
да не ма др жа вљан ство Ре пу бли ке Ср би је; да се за кри вич на де ла ко ја му 
се ста вља ју на те рет не во ди кри вич ни по сту пак на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је; да по да ци из не ти у ме ђу на род ној по тер ни ци од го ва ра ју ње го вим 
лич ним по да ци ма; да је пут на ис пра ва – па сош Цр не Го ре – ње го ва пут на 
ис пра ва са ње го вим лич ним по да ци ма и фо то гра фи јом; да кри вич на де ла 
опи са на у ме ђу на род ној по тер ни ци ни је из вр шио. Ис тра жни су ди ја је на-
кон са слу ша ња истог да на до нео ре ше ње Кв. 320/08, ко јим је под но си о цу 
устав не жал бе, као осум њи че ном, на осно ву чла на 143. и чла на 542. став 3, 
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а из раз ло га пред ви ђе них чла ном 142. став 2. тач ка 5. За ко ни ка о кри вич-
ном по ступ ку, од ре дио екс тра ди ци о ни при твор у тра ја њу од ме сец да на, 
по чев од 7. но вем бра 2008. го ди не у 00,30 ча со ва. Ре ше ње са др жи и прав-
ну по у ку да се про тив ње га мо же из ја ви ти жал ба, у ро ку од 48 са ти, Ве ћу 
Окру жног су да у Но вом Па за ру. Под но си лац устав не жал бе ни је из ја вио 
жал бу про тив ре ше ња ко јим се од ре ђу је екс тра ди ци о ни при твор.

Ми ни стар ство прав де Ре пу бли ке Ср би је је до пи сом од 11. но вем бра 
2008. го ди не оба ве ште но о ли ше њу сло бо де под но си о ца устав не жал бе по 
ме ђу на род ној по тер ни ци. До пи сом је за тра же но да се ис тра жном су ди ји 
Окру жног су да у Но вом Па за ру, у што кра ћем ро ку, до ста ве сва до ку мен-
та про пи са на За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку за екс тра ди ци ју ли ца ко-
је се по тра жу је.

Ми ни стар ство прав де је Окру жном су ду у Но вом Па за ру, уз до пис од 
28. но вем бра 2008. го ди не, до ста ви ло сле де ћу тра же ну до ку мен та ци ју у 
ори ги на лу на хо ланд ском је зи ку и ове ре ном пре во ду на срп ски је зик: 

– до пис Окру жног јав ног ту жи ла штва Ам стер да ма упу ћен Ми ни стар-
ству прав де Хо лан ди је са на ло гом за хап ше ње и ак ти ма за из ру че ње С. Л., 
ро ђе ног 18. де цем бра 1972. го ди не у Р, ухап ше ног 6. но вем бра 2008. го ди-
не у Ср би ји;

– на лог за хап ше ње С. Л. због сум ње да је у Хо лан ди ји из вр шио ви ше 
кри вич них де ла ка жњи вих по за ко ни ма Кра ље ви не Хо лан ди је, и то: 17. 
апри ла 2002. го ди не у Ам стер да му са уми шља јем хи цем из ва тре ног оруж-
ја ли шио жи во та El mok htar Han nu na (члан 289/287 Кри вич ног за ко ни ка); 
у пе ри о ду од 1. ја ну а ра до 16. мар та 2005. го ди не угро зио жи вот Ma ha bi er 
Pan day-a по слав ши му два мет ка у ко вер ти са на по ме ном да је то на ме ње-
но Pan day-у и ње го вом те ло хра ни те љу (члан 289/287 Кри вич ног за ко ни-
ка); у пе ри о ду од 1. ја ну а ра до 16. мар та 2005. го ди не по се до вао му ни ци ју 
II и/или III ка те го ри је (чл. 26. и 55. За ко на о оруж ју и му ни ци ји); 23. ју на 
2005. го ди не из нео из Хо лан ди је 22,9 кг. опој не дро ге хе ро ин, од но сно 2,94 
кг. ам фе та ми на (члан 2. За ко на о опој ним дро га ма и члан 47. став 1 под-
тач ка 1. Кри вич ног за ко ни ка); 23. ју на 2005. го ди не из нео из Хо лан ди је 
9900 та бле та опој не дро ге Flu ni tra ze pam (члан 3. За ко на о опој ним дро га ма 
и члан 47. став 1 под тач ка 1. Кри вич ног за ко ни ка), што је све ка жњи во по 
чл. 289, 287. и 285. Кри вич ног за ко ни ка, чл. 26. и 255. За ко на о оруж ју и 
му ни ци ји и чл. 2, 3, 10. и 11. За ко на о опој ним дро га ма, за шта су за ко ном 
пред ви ђе не ка зне за тво ра до 30 го ди на или до жи вот на ка зна за тво ра, а уз 
на лог за хап ше ње при ло же но је де таљ ни је обра зло же ње из вр ше них кри-
вич них де ла у ко ме се, по ред оста лог, на во ди да је је дан од до ка за за осно-
ва ну сум њу и ана ли за ДНК С. Л., на осно ву ко је се осно ва но сум њи чи за 
из вр ше ње кри вич ног де ла прет ње; 

– опис осо бе ко ја се по тра жу је са при ло же ном фо то гра фи јом и оти-
сци ма пр сти ју;

– пре пис од ре да ба Кри вич ног за ко ни ка, За ко на о опој ним дро га ма и 
За ко на о оруж ју и му ни ци ји Кра ље ви не Хо лан ди је, на ве де них у на ло гу за 
хап ше ње.
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У раз ма тра ним спи си ма Окру жног су да у Но вом Па за ру се на ла зи и 
за пи сник Окру жног би роа за кри ми на ли стич ку ис тра гу Ре ги о нал не по ли-
ци је Ам стер дам у ко ме је на ве де но да је ис пи ти ва њем ДНК тра го ва са ли-
ца ме ста уби ства E. Han nu na утвр ђе но да се на ли цу ме ста на ла зе тра го ви 
ДНК С. Л., ро ђе ног 18. де цем бра 1972. го ди не, због че га је Јав ни ту жи лац 
окру га Ам стер дам на ре дио ње го во хап ше ње и за др жа ва ње у при тво ру.

Ве ће Окру жног су да у Но вом Па за ру је 5. де цем бра 2008. го ди не до-
не ло ре ше ње Кв. 346/08, ко јим се под но си о цу устав не жал бе про ду жа ва 
екс тра ди ци о ни при твор, на осно ву чла на 144. став 2, а из раз ло га пред ви-
ђе них чла ном 142. став 2. тач ка 5. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, за још 
два ме се ца, нај ка сни је до 5. фе бру а ра 2009. го ди не. Ре ше ње са др жи по у ку 
о пра ву на жал бу, ко је под но си лац ни је ис ко ри стио.

Ве ће Окру жног су да у Но вом Па за ру је 4. фе бру а ра 2009. го ди не до не-
ло ре ше ње Кв. 18/09, ко јим се под но си о цу устав не жал бе про ду жа ва екс-
тра ди ци о ни при твор, на осно ву чла на 146. став 2, а из раз ло га пред ви ђе-
них чла ном 142. став 2. тач. 1. и 5. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, за још 
два ме се ца, нај ка сни је до 4. апри ла 2009. го ди не. Ре ше ње са др жи по у ку о 
пра ву на жал бу, ко је под но си лац ни је ис ко ри стио.

Ве ће Окру жног су да у Но вом Па за ру је 4. фе бру а ра 2009. го ди не до не-
ло оспо ре но ре ше ње Кв. 18/09, ко јим утвр ђу је да су ис пу ње не прет по став-
ке за из да ва ње Кра ље ви ни Хо лан ди је под но си о ца устав не жал бе С. Л., др-
жа вља ни на Цр не Го ре, ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка пред над ле жним 
ор га ни ма Кра ље ви не Хо лан ди је због кри вич них де ла уби ства из чла на 
287. и прет ње из чла на 285. Кри вич ног за ко ни ка Кра ље ви не Хо лан ди је, не-
до зво ље ног рас по ла га ња му ни ци јом из чл. 26. и 55. За ко на о оруж ју и му-
ни ци ји Кра ље ви не Хо лан ди је и чл. 2, 3, 10. и 11. За ко на о опој ним дро га ма 
Кра ље ви не Хо лан ди је. У обра зло же њу ре ше ња на во ди се: да је Кра ље ви-
на Хо лан ди ја, пре ко Ми ни стар ства прав де Ре пу бли ке Ср би је, тра жи ла 
екс тра ди ци ју осум њи че ног С. Л. из Цр не Го ре, због кри вич них де ла уби-
ства из чла на 287. и прет ње из чла на 285. Кри вич ног за ко ни ка Кра ље ви не 
Хо лан ди је, не до зво ље ног рас по ла га ња му ни ци јом из чл. 26. и 55. За ко на 
о оруж ју и му ни ци ји Кра ље ви не Хо лан ди је и чл. 2, 3, 10. и 11. За ко на о 
опој ним дро га ма Кра ље ви не Хо лан ди је; да је уз зах тев при ло же на сва по-
треб на до ку мен та ци ја; да је пре ма осум њи че ном од ре ђен екс тра ди ци о ни 
при твор 7. но вем бра 2008. го ди не, да је осум њи че ни ис пи тан пред ис тра-
жним су ди јом Окру жног су да у Но вом Па за ру, при че му ни је оспо рио свој 
иден ти тет, али ни је при знао из вр ше ње кри вич них де ла за ко ја се тра жи 
екс тра ди ци ја; да окру жни јав ни ту жи лац сма тра да ни су ис пу ње не прет-
по став ке за из ру че ње (раз ло зи ни су на ве де ни); да из спи са пред ме та про-
из ла зи да су су ду до ста вље ни сви по треб ни по да ци и до ка зи пред ви ђе ни 
чла ном 541. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку; да су ис пу ње не све прет по-
став ке за из ру че ње про пи са не чла ном 540. За ко ни ка; да је ре ше ње до не то 
на осно ву чл. 540. и 546. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку.

Под но си лац устав не жал бе је про тив на ве де ног ре ше ња из ја вио 
жал бу Вр хов ном су ду Ср би је 6. фе бру а ра 2009. го ди не, због по гре шно 
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и не пот пу нио утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња и бит не по вре де За ко ни ка о 
кри вич ном по ступ ку.

Вр хов ни суд Ср би је је 12. фе бру а ра 2009. го ди не до нео оспо ре но ре-
ше ње Кж. II 343/09, ко јим је жал бу од био као нео сно ва ну. У обра зло же-
њу оспо ре ног ре ше ња се на во ди: да је пр во сте пе ни суд пра вил но утвр дио 
да су ис пу ње не за кон ске прет по став ке за из да ва ње окри вље ног С. Л.; да 
је при ба вље но ми шље ње Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца, ко ји сма тра да је 
оспо ре но пр во сте пе но ре ше ње пра вил но; да се жал бом нео сно ва но твр-
ди да у спи си ма пр во сте пе ног су да не ма до вољ но до ка за за осно ва ну сум-
њу, јер из при ло же не до ку мен та ци је ја сно про из ла зи да ре зул тат ана ли-
зе ДНК окри вље ног по ве ћа ва сум њу про тив окри вље ног као из вр ши о ца 
пред мет них кри вич них де ла.

Ми ни стар прав де Ре пу бли ке Ср би је до нео је 11. мар та 2009. го ди не 
ре ше ње ко јим се до зво ља ва из да ва ње под но си о ца устав не жал бе Кра ље-
ви ни Хо лан ди ји. Про тив овог ре ше ња под но си лац је 24. мар та 2009. го ди-
не по кре нуо управ ни спор.

Ве ће Окру жног су да у Но вом Па за ру је 3. апри ла 2009. го ди не до не ло 
ре ше ње Кв. 107/09, ко јим се под но си о цу устав не жал бе про ду жа ва екс-
тра ди ци о ни при твор, на осно ву чла на 146. став 2, а из раз ло га пред ви ђе-
них чла ном 142. став 2. тач. 1. и 5. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, за још 
два ме се ца, нај ка сни је до 3. ју на 2009. го ди не. Про тив овог ре ше ња под но-
си лац је из ја вио жал бу Вр хов ном су ду Ср би је 6. апри ла 2009. го ди не.

4. Од ред ба ма чла на 27. Уста ва, на чи ју по вре ду се устав ном жал бом 
ука зу је, утвр ђе но је: да сва ко има пра во на лич ну сло бо ду и без бед ност, 
а да је ли ше ње сло бо де до пу ште но са мо из раз ло га и у по ступ ку ко ји су 
пред ви ђе ни за ко ном (став 1.); да се ли це ко је је ли ше но сло бо де од стра не 
др жав ног ор га на од мах, на је зи ку ко ји раз у ме, оба ве шта ва о раз ло зи ма ли-
ше ња сло бо де, о оп ту жби ко ја му се ста вља на те рет, као и о сво јим пра ви-
ма и има пра во да без од ла га ња о свом ли ше њу сло бо де оба ве сти ли це по 
свом из бо ру (став 2.); да сва ко ко је ли шен сло бо де има пра во жал бе су ду, 
ко ји је ду жан да хит но од лу чи о за ко ни то сти ли ше ња сло бо де и да на ре ди 
пу шта ње на сло бо ду ако је ли ше ње сло бо де би ло не за ко ни то (став 3.); да 
ка зну ко ја об у хва та ли ше ње сло бо де мо же из ре ћи са мо суд (став 4.).

Пре ма од ред ба ма чла на 540. став 1. За ко ни ка о кри вич ном по ступ-
ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 70/01 и 68/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
58/04, 85/05, 115/05 и   HYPERLINK “http://www.advokatska-komora.co.yu/
propisi/zkp1.htm” \l “br4907a#br4907a”  49/07 ) прет по став ке за из да ва ње 
су: 1) да ли це чи је се из да ва ње тра жи ни је др жа вља нин Ср би је; 2) да де ло 
због ког се тра жи из да ва ње ни је из вр ше но на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би-
је, про тив ње или ње ног др жа вља ни на; 3) да је де ло због ко га се тра жи из-
да ва ње кри вич но де ло и по до ма ћем за ко ну и по за ко ну др жа ве у ко јој је 
из вр ше но; 4) да по до ма ћем за ко ну ни је на сту пи ла за ста ре лост кри вич ног 
го ње ња или за ста ре лост из вр ше ња ка зне или да кри вич но де ло ни је об у-
хва ће но ам не сти јом; 5) да стра нац чи је се из да ва ње тра жи ни је због истог 
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де ла од до ма ћег су да већ осу ђен, или да за исто де ло ни је од до ма ћег су да 
прав но сна жно осло бо ђен, осим ако се сти чу усло ви за по на вља ње кри-
вич ног по ступ ка пред ви ђе ни овим за ко ни ком, или да про тив стран ца ни-
је у Ре пу бли ци Ср би ји због истог де ла учи ње ног пре ма Ре пу бли ци Ср би ји 
по кре нут кри вич ни по сту пак, а ако је по кре нут по сту пак због де ла учи-
ње ног пре ма др жа вља ни ну Ср би је, да је по ло же но обез бе ђе ње за оства ри-
ва ње имо вин ско прав ног зах те ва оште ће ног; 6) да је утвр ђе на исто вет ност 
ли ца чи је се из да ва ње тра жи; 7) да има до вољ но до ка за за осно ва ну сум њу 
да је стра нац чи је се из да ва ње тра жи учи нио од ре ђе но кри вич но де ло или 
да по сто ји прав но сна жна пре су да. Од ред ба ма чла на 541. ст. 1. и 2. За ко-
ни ка је про пи са но да се по сту пак за из да ва ње окри вље них или осу ђе них 
стра на ца по кре ће по мол би стра не др жа ве, као и да се мол ба за из да ва ње 
под но си ор га ну од ре ђе ном по себ ним про пи сом. Пре ма од ред ба ма ста ва 3. 
на ве де ног чла на За ко ни ка, уз мол бу за из да ва ње се мо ра ју при ло жи ти: 1) 
сред ства за утвр ђи ва ње исто вет но сти окри вље ног, од но сно осу ђе ног (та-
чан опис, фо то гра фи је, оти сци пр сти ју и сл.); 2) уве ре ње или дру ги по да-
ци о др жа вљан ству стран ца; 3) оп ту жни ца или пре су да или од лу ка о при-
тво ру или ко ји дру ги акт ра ван овој од лу ци, у из вор ни ку или ове ре ном 
пре пи су, у ко ме тре ба да је на зна че но име и пре зи ме ли ца чи је се из да ва-
ње тра жи и оста ли по да ци по треб ни за утвр ђи ва ње ње го ве исто вет но сти, 
опис де ла, за кон ски на зив кри вич ног де ла и до ка зи за осно ва ну сум њу; 4) 
из вод из тек ста кри вич ног за ко на др жа ве ко ји се има при ме ни ти или је 
при ме њен пре ма окри вље ном због де ла по во дом ко га се тра жи из да ва ње, 
а ако је де ло из вр ше но на те ри то ри ји тре ће др жа ве, он да и из вод из тек ста 
кри вич ног за ко на те др жа ве, а ста вом 4. је про пи са но да ако су по ме ну-
ти при ло зи са ста вље ни на стра ном је зи ку, тре ба да је при ло жен и ове рен 
пре вод на срп ском је зи ку. Од ред ба ма чла на 542. За ко ни ка про пи са но је: 
да ор ган од ре ђен по себ ним про пи сом до ста вља мол бу за из да ва ње стран-
ца ис тра жном су ди ји су да на чи јем под руч ју стра нац бо ра ви или на чи јем 
под руч ју се за тек не (став 1.); да ако се не зна пре би ва ли ште или бо ра ви-
ште стран ца чи је се из да ва ње тра жи, уста но ви ће се оно прет ход но, пре ко 
ор га на уну тра шњих по сло ва (став 2.); да ако мол ба од го ва ра усло ви ма из 
чла на 541. овог за ко ни ка, ис тра жни су ди ја ће стран цу од ре ди ти при твор, 
ако по сто је раз ло зи из чла на 142. овог за ко ни ка, од но сно пред у зе ће дру-
ге ме ре за обез бе ђе ње ње го вог при су ства, осим ако је већ из са ме мол бе 
очи глед но да не ма ме ста из да ва њу, а та ко од ре ђен при твор мо же тра ја ти 
нај ду же до из вр ше ња од лу ке о из да ва њу, али не ду же од го ди ну да на од 
да на при тва ра ња, а на овај при твор сход но се при ме њу је од ред ба чла на 
143. и чла на 146. став 2. овог за ко ни ка (став 3.); да ће ис тра жни су ди ја, 
по што уста но ви исто вет ност стран ца, овом без од ла га ња са оп шти ти због 
че га се и на осно ву ко јих до ка за тра жи ње го во из да ва ње и по зва ће га да 
на ве де шта има у сво ју од бра ну (став 4.); да ће се о са слу ша њу и од бра-
ни са ста ви ти за пи сник, а да ће ис тра жни су ди ја упу ти ти стран ца да мо-
же узе ти бра ни о ца или ће му га по ста ви ти по слу жбе ној ду жно сти, ако је 
од бра на по овом за ко ни ку оба ве зна (став 5.). Пре ма чла ну 546. За ко ни ка, 
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ако ве ће над ле жног су да уста но ви да су ис пу ње не прет по став ке за из да-
ва ње стран ца (члан 540.), утвр ди ће то ре ше њем, про тив ко га стра нац има 
пра во жал бе су ду од ре ђе ном ре пу блич ким про пи сом.

Од ред ба ма чла на 142. став 2. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку про пи-
са но је да ако по сто ји осно ва на сум ња да је од ре ђе но ли це учи ни ло кри-
вич но де ло, а не по сто је усло ви за при твор из ста ва 1. овог чла на, у ци љу 
не сме та ног во ђе ња кри вич ног по ступ ка, при твор се мо же од ре ди ти: ако 
се ли це кри је или ако се не мо же утвр ди ти ње го ва исто вет ност, или ако 
по сто је дру ге окол но сти ко је ука зу ју на опа са ност од бек ства (тач ка 1)); 
ако је за кри вич но де ло про пи са на ка зна за тво ра пре ко де сет го ди на и ако 
је то оправ да но због на чи на из вр ше ња или дру гих по себ но те шких окол-
но сти кри вич ног де ла (тач ка 5)).

На осно ву од ред бе чла на 102. За ко на о ме ђу на род ној прав ној по мо ћи 
у кри вич ним ства ри ма („Слу жбе ни гла сник РС“, број 20/09), сту па њем на 
сна гу овог за ко на (27. мар та 2009. го ди не) пре ста ле су да ва же, по ред оста-
лог, од ред бе Гла ве XXXI II – По сту пак за из да ва ње окри вље них и осу ђе них 
ли ца (чл. 539. до 555.) За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку. Ме ђу тим, ка ко је 
од ред бом чла на 103. За ко на о ме ђу на род ној прав ној по мо ћи у кри вич ним 
ства ри ма про пи са но да ће се по ступ ци у ко ји ма је до да на сту па ња на сна-
гу овог за ко на под не та мол ба за пру жа ње ме ђу на род не прав не по мо ћи 
спро ве сти пре ма од ред ба ма на ве де не Гла ве XXXI II – По сту пак за из да ва-
ње окри вље них и осу ђе них ли ца, то се на по сту пак из да ва ња под но си о ца 
устав не жал бе при ме њу ју од ред бе За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку.

Европ ска кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да 
у чла ну 5. став 1. тач ка ф. пред ви ђа да је ли ше ње сло бо де при хва тљи во 
уко ли ко је из вр ше но у скла ду са за ко ном про пи са ним по ступ ком, у слу-
ча ју за ко ни тог хап ше ња и ли ше ња сло бо де ли ца у ци љу екс тра ди ци је. 
На ве де на од ред ба Кон вен ци је се у прак си Европ ског су да за људ ска пра-
ва ту ма чи та ко да сва ко ли ше ње сло бо де мо ра не са мо да се спро ве де у 
скла ду са ма те ри јал ним и про це сним пра ви ли ма до ма ћег за ко но дав ства, 
већ под јед на ко мо ра би ти у скла ду са са мом свр хом чла на 5, тј. да се по-
је ди нац за шти ти од про из вољ но сти. То зна чи да хап ше ње и при твор мо-
ра ју би ти за ко ни ти, што под ра зу ме ва да мо ра ју би ти у скла ду са до ма ћим 
за ко ном и Кон вен ци јом и не сме ју би ти про из вољ ни. При твор до пу штен 
чла ном 5. став 1. тач ка ф. Кон вен ци је ни је вре мен ски огра ни чен, иако 
про це ду рал на за шти та ко ју да је члан 5. став 4. Кон вен ци је мо ра би ти де-
ло твор на и до ступ на.

Европ ска кон вен ци ја о екс тра ди ци ји, са чи ње на 13. де цем бра 1957. го-
ди не у Па ри зу, До дат ни про то кол уз Кон вен ци ју са чи њен 15. ок то бра 1975. 
го ди не у Стра збу ру и Дру ги до дат ни про то кол уз Кон вен ци ју са чи њен 17. 
мар та 1978. го ди не у Стра збу ру, ра ти фи ко ва ни су За ко ном о по твр ђи ва-
њу Европ ске кон вен ци је о екс тра ди ци ји, са до дат ним про то ко ли ма, ко ји 
је до не ла Са ве зна скуп шти на Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је 5. но вем бра 
2001. го ди не. Од ред бе Кон вен ци је са до дат ним про то ко ли ма ин кор по ри-
са не су у За ко ник о кри вич ном по ступ ку у гла ви XXXI II 
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– По сту пак за из да ва ње окри вље них и осу ђе них ли ца, у од ред ба ма чл. 
539. до 555.

5. Оце њу ју ћи осно ва ност под не те устав не жал бе са ста но ви шта на-
ве де них од ре да ба Уста ва и за ко на, Устав ни суд је утвр дио да оспо ре ним 
ре ше њи ма ни су по вре ђе на устав на пра ва под но си о ца устав не жал бе га-
ран то ва на од ред ба ма чла на 27. Уста ва.

По оце ни Устав ног су да, сви усло ви ко је од ред бе чла на 27. Уста ва по-
ста вља ју као га ран ци ју пра ва на сло бо ду и без бед ност, од но сно за шти ту 
од про из вољ ног по сту па ња др жа ве при ли ком ли ше ња сло бо де, у кон-
крет ном слу ча ју су у пот пу но сти за до во ље ни. Ре ше ње о ли ше њу сло бо де 
и од ре ђи ва њу екс тра ди ци о ног при тво ра до не то је у по ступ ку ко ји про пи-
су је члан 542. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, а из раз ло га пред ви ђе них 
чла ном 142. став 2. За ко ни ка. Од мах по ли ше њу сло бо де под но си о цу су 
на је зи ку ко ји раз у ме са оп ште ни раз ло зи ли ше ња сло бо де и омо гу ће но му 
је да о свом ли ше њу сло бо де оба ве сти ли це по свом из бо ру. Чи ње ни ца да 
је од мах ан га жо вао бра ни о ца из Р, као и да је ње го ва се стра ан га жо ва ла 
бра ни о ца из Н. П., ко ји су при су ство ва ли ње го вом са слу ша њу пред ис-
тра жним су ди јом пред ко га је из ве ден су тра дан по ли ше њу сло бо де, ја сно 
го во ри у при лог то ме да су по ли циј ски и пра во суд ни ор га ни по сту па ли 
рев но сно и у скла ду са Уста вом за јем че ним га ран ци ја ма и за ко ном про-
пи са ним по ступ ком. Ре ше ња ко ја је суд до но сио од мах су уру чи ва на под-
но си о цу. Сва ре ше ња са др же по у ку о пра ву на жал бу. Иако је имао пра во 
на жал бу, под но си лац устав не жал бе ни је из ја вио жал бу про тив ре ше ња 
о екс тра ди ци о ном при тво ру, као ни про тив сле де ћа два ре ше ња о про ду-
же њу екс тра ди ци о ног при тво ра. По жал би на ре ше ње Окру жног су да у 
Но вом Па за ру, ко јим је утвр ђе но да су ис пу ње не прет по став ке за екс тра-
ди ци ју, Вр хов ни суд Ср би је је хит но од лу чи вао (у ро ку од 5 да на).

Устав ни суд је оце нио да су оспо ре на ре ше ња до не ли за ко ном уста-
но вље ни су до ви у гра ни ца ма сво јих над ле жно сти, у пра вил но и за ко ни то 
спро ве де ном по ступ ку за из да ва ње окри вље ног ли ца. По оце ни Устав ног 
су да, над ле жни ор ган Кра ље ви не Хо лан ди је је уз зах тев за екс тра ди ци ју 
при ло жио сва до ку мен та и до ка зе зах те ва не чла ном 541. За ко ни ка о кри-
вич ном по ступ ку и у пред ви ђе ној фор ми, па је оспо ре но ре ше ње Окру-
жног су да у Но вом Па за ру, ко јим се утвр ђу је да су ис пу ње не прет по став ке 
за екс тра ди ци ју, на за ко ну за сно ва но. Устав ни суд сма тра да на лог за хап-
ше ње из дат од стра не Јав ног ту жи о ца окру га Ам стер дам у ко ме су на ве де ни 
до ка зи за осно ва ну сум њу да је под но си лац из вр шио кри вич на де ла ко ја му 
се ста вља ју на те рет (при су ство ДНК под но си о ца на тра ци ко јом је уби је-
ни El mok htar Han nu na био ве зан при ли ком уби ства и при су ство ДНК под-
но си о ца у вре ћи ци са ме ци ма и пи сму ко јим се пре ти Ma ha bi er Pan day-у), 
ис пу ња ва усло ве про пи са не од ред бом чла на 541. став 3. тач ка 3) За ко ни ка 
о кри вич ном по ступ ку – да се уз мол бу за из да ва ње мо ра при ло жи ти и од-
лу ка о при тво ру или ко ји дру ги акт ра ван овој од лу ци у ко ме, по ред оста-
лог, тре ба да су на зна че ни и до ка зи за осно ва ну сум њу. Ти ме је исто вре-
ме но ис пу ње на и прет по став ка за из да ва ње из чла на 540. став 1. тач ка 7) 
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За ко ни ка – да има до вољ но до ка за за осно ва ну сум њу да је стра нац чи је се 
из да ва ње тра жи учи нио од ре ђе но кри вич но де ло. Жал ба на пр во сте пе но 
ре ше ње ба зи ра се на по но вље ној тврд њи под но си о ца устав не жал бе да у 
екс тра ди ци о ном по ступ ку ни је при ло же на пот пу на до ку мен та ци ја, па је 
и оспо ре но ре ше ње Вр хов ног су да Ср би је, ко јим је од би је на жал ба под но-
си о ца на пр во сте пе но ре ше ње, до не то у скла ду са за ко ном. Пр во сте пе ни и 
дру го сте пе ни суд су сво ја ре ше ња обра зло жи ли по зи ва ју ћи се на од го ва-
ра ју ће од ред бе За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, ко је су аде кват но при ме-
ни ли на утвр ђе но ста ње у спи си ма.

По ми шље њу Устав ног су да, тврд ња под но си о ца устав не жал бе да је 
суд пре ко ра чио зах тев из по тер ни це не мо же се узе ти као бит на за од лу-
чи ва ње, јер се у екс тра ди ци о ном по ступ ку ис пи ту је са др жи на мол бе за 
из да ва ње ли ца и кри вич на де ла на ве де на у мол би, а не са др жи на по тер ни-
це и кри вич на де ла на ве де на у по тер ни ци. С об зи ром на то да суд у екс-
тра ди ци о ном по ступ ку не утвр ђу је кри вич ну од го вор ност ли ца ко је се 
из ру чу је, оста ле на во де под но си о ца устав не жал бе Устав ни суд ни је раз-
ма трао, јер су усме ре ни на до ка зи ва ње не по сто ја ња ње го ве кри вич не од-
го вор но сти за кри вич на де ла ко ја му хо ланд ски пра во суд ни ор га ни ста-
вља ју на те рет.

Има ју ћи у ви ду из ло же но, Устав ни суд је оце нио да је устав на жал ба 
нео сно ва на, па је са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су-
ду, устав ну жал бу од био.

6. По ла зе ћи од све га на ве де ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла-
на 45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-303/2009 од 30. апри ла 2009. го ди не

По вре да пра ва на прет по став ку не ви но сти
из чла на 34. став 3. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба М. Д. и утвр ђу је да је ре ше њем Вр хов ног 
су да Ср би је Кж. II 1537/08 од 19. ју на 2008. го ди не по вре ђе но пра во под-
но си о ца устав не жал бе на прет по став ку не ви но сти за јем че но од ред бом 
чла на 34. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, док се у пре о ста лом де лу устав-
на жал ба од би ја.

2. Од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

О б р а з л о ж е њ е
1. М. Д. из Х. из ја вио је Устав ном су ду 2. ју ла 2008. го ди не устав ну 

жал бу про тив ре ше ња на ве де ног у из ре ци ко јим је од би је на ње го ва жал ба 
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из ја вље на 16. ју на 2008. го ди не на ре ше ње Окру жног су да у Су бо ти ци о 
про ду же њу при тво ра Кв. 102/08 од 12. ју на 2008. го ди не.

У устав ној жал би се на во ди да од лу ка Вр хов ног су да Ср би је по жал би 
на ре ше ње о про ду же њу при тво ра ни је до не та, ни ти је под но си о цу устав не 
жал бе уру че на у ро ку од 48 са ти од из ја вљи ва ња жал бе. Под но си лац устав не 
жал бе сма тра да му је ти ме по вре ђе но пра во утвр ђе но од ред бом чла на 30. 
став 3. Уста ва, пре ма ко јој од лу ку о жал би на при твор суд до но си и до ста-
вља при тво ре ни ку у ро ку од 48 ча со ва. У устав ној жал би се на во ди и то да 
се у ре ше њу Вр хов ног су да Ср би је Кж. II 1537/08 кон ста ту је да је кри вич но 
де ло из вр ше но под по себ но те шким окол но сти ма и на на ро чи то окру тан на-
чин та ко што су окри вље ни на ср ну ли на оште ће ног, уда ра ли га но га ма и ру-
ка ма све док ни је из гу био свест, по ли ва ли га во дом да би се осве стио, на ста-
вља ју ћи да га уда ра ју све док ни је ре као где се на ла зи но вац, оста вив ши га у 
бе све сном ста њу са те шким те ле сним по вре да ма. По ми шље њу под но си о ца 
устав не жал бе, оспо ре ним ре ше њем Вр хов ног су да, иако до не тим у фа зи ис-
тра ге, као „де фи ни тив но утвр ђе но се узи ма да је он из вр ши лац кри вич ног 
де ла на на пред опи сан на чин“, чи ме му је по вре ђе но Уста вом за јем че но пра-
во да се сма тра не ви ним за кри вич но де ло док се ње го ва кри ви ца не утвр ди 
пра во сна жном од лу ком су да (члан 34. став 3.). Од Устав ног су да је зах те ва но 
да на ло жи пу шта ње под но си о ца устав не жал бе на сло бо ду.

2. У спро ве де ном по ступ ку утвр ђе но је да се пред Окру жним су дом 
у Су бо ти ци про тив под но си о ца устав не жал бе во ди кри вич ни по сту пак 
због осно ва не сум ње да је као са и звр ши лац по чи нио кри вич но де ло раз-
бој ни штва из чла на 206. став 3. у ве зи са ста вом 1. Кри вич ног за ко ни ка. 
Ре ше њем Окру жног су да у Су бо ти ци Ки. 22/08 од 23. апри ла 2008. го ди не, 
под но си о цу устав не жал бе је од ре ђен при твор, ко ји је про ду жен ре ше њем 
то га су да Кв. 102/08 од 12. ју на 2008. го ди не. На ре ше ње о про ду же њу при-
тво ра бра ни лац под но си о ца устав не жал бе је 16. ју на 2008. го ди не из ја вио 
жал бу. Раз ма тра ју ћи на ве де ну жал бу, Вр хов ни суд Ср би је је 19. ју на 2008. 
го ди не до нео ре ше ње ко јим је жал ба од би је на као нео сно ва на.

У обра зло же њу оспо ре ног ре ше ња Вр хов ног су да Ср би је се на во ди да 
је ве ће Окру жног су да у Су бо ти ци пра вил но по сту пи ло ка да је ре ше њем 
Кв. 102/08 од 12. ју на 2008. го ди не „про ду жи ло при твор пре ма окри вље-
ном М. Д. за ко га по сто ји осно ва на сум ња да је из вр шио кри вич на де ла 
ко ја му се у овом по ступ ку ста вља ју на те рет, из раз ло га пред ви ђе них од-
ред бом чла на 142. став 2. тач ка 5. ЗКП. На и ме, и по оце ни ово га су да за то 
су ис пу ње ни за ко ном про пи са ни ку му ла тив ни усло ви: за кри вич но де ло 
раз бој ни штва из чла на 206. став 3. у ве зи са ста вом 1. КЗ про пи са на је ка-
зна за тво ра у тра ја њу од три до пет на ест го ди на, а исто је из вр ше но под 
по себ но те шким окол но сти ма и на на ро чи то окру тан на чин та ко што су 
окри вље ни на ср ну ли на оште ће ног, уда ра ли га но га ма и ру ка ма, све док 
ни је из гу био свест, по ли ва ли га во дом да би се осве стио, на ста вља ју ћи да 
га уда ра ју све док и ни је ре као где се на ла зи но вац, оста вив ши га у бе-
све сном ста њу са те шким те ле сним по вре да ма, ко је окол но сти сва ка ко 
оправ да ва ју про ду же ње при тво ра по на ве де ном за кон ском осно ву“.
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3. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал-
ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор-
га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се 
по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не 
Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за 
њи хо ву за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти-
ва ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав-
ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма 
под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но пра во 
или сло бо да.

Уста вом је утвр ђе но: да се пи сме но и обра зло же но ре ше ње су да о 
при тво ру уру чу је при тво ре ни ку нај ка сни је 12 ча со ва од при тва ра ња, а да 
од лу ку о жал би на при твор суд до но си и до ста вља при тво ре ни ку у ро ку 
од 48 ча со ва (члан 30. став 3.); да тра ја ње при тво ра суд сво ди на нај кра ће 
нео п ход но вре ме, има ју ћи у ви ду раз ло ге при тво ра, као и да по сле по ди-
за ња оп ту жни це тра ја ње при тво ра суд сво ди на нај кра ће нео п ход но вре-
ме, у скла ду са за ко ном (члан 31. ст. 1. и 2.); да се сва ко сма тра не ви ним за 
кри вич но де ло док се ње го ва кри ви ца не утвр ди пра во сна жном од лу ком 
су да (члан 34. став 3.).

За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 70/01 
и 68/02, „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05 и 49/07, у да љем 
тек сту: ЗКП) про пи са но је да се сва ко сма тра не ви ним док се ње го ва кри-
ви ца не утвр ди прав но сна жном од лу ком над ле жног су да (члан 3. став 1.), 
као и да, ако по сто ји осно ва на сум ња да је од ре ђе но ли це учи ни ло кри-
вич но де ло, а не по сто је усло ви за при твор из ста ва 1. овог чла на, у ци љу 
не сме та ног во ђе ња кри вич ног по ступ ка, при твор се про тив тог ли ца мо-
же од ре ди ти ако је за кри вич но де ло про пи са на ка зна за тво ра пре ко де сет 
го ди на и ако је то оправ да но због на чи на из вр ше ња или дру гих по себ но 
те шких окол но сти кри вич ног де ла (члан 142. став 2. тач ка 5.).

4. Устав ни суд је раз мо трио оспо ре но ре ше ње Вр хов ног су да Ср би је 
Кж. II 1537/08 од 19. ју на 2008. го ди не, у ко ме се на во ди да је ве ће Окру-
жног су да у Су бо ти ци пра вил но по сту пи ло ка да је ре ше њем Кв. 102/08 
од 12. ју на 2008. го ди не „про ду жи ло при твор пре ма окри вље ном М. Д. за 
ко га по сто ји осно ва на сум ња да је из вр шио кри вич на де ла ко ја му се у 
овом по ступ ку ста вља ју на те рет, из раз ло га пред ви ђе них од ред бом чла на 
142. став 2. тач ка 5. ЗКП. На и ме, и по оце ни ово га су да за то су ис пу ње ни 
за ко ном про пи са ни ку му ла тив ни усло ви: за кри вич но де ло раз бој ни штва 
из чла на 206. став 3. у ве зи са ста вом 1. КЗ про пи са на је ка зна за тво ра у 
тра ја њу од три до пет на ест го ди на, а исто је из вр ше но под по себ но те-
шким окол но сти ма и на на ро чи то окру тан на чин та ко што су окри вље ни 
на ср ну ли на оште ће ног, уда ра ли га но га ма и ру ка ма, све док ни је из гу био 
свест, по ли ва ли га во дом да би се осве стио, на ста вља ју ћи да га уда ра ју све 
док и ни је ре као где се на ла зи но вац, оста вив ши га у бе све сном ста њу са 
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те шким те ле сним по вре да ма, ко је окол но сти сва ка ко оправ да ва ју про ду-
же ње при тво ра по на ве де ном за кон ском осно ву“.

Из са др жи не оспо ре ног ре ше ња, по оце ни Устав ног су да, сле ди да се 
њи ме као утвр ђе на узи ма чи ње ни ца да је под но си лац устав не жал бе, као је-
дан од окри вље них у пред мет ном кри вич ном по ступ ку, по чи нио кри вич но 
де ло ко је му је оп ту жни цом ста вље но на те рет. Ка ко, ме ђу тим, у тре нут ку 
до но ше ња оспо ре ног ре ше ња кри вич ни по сту пак у ко ме се раз ма тра по сто-
ја ње кри вич ног де ла и кри вич не од го вор но сти под но си о ца устав не жал бе 
ни је пра во сна жно окон чан већ се на ла зи у фа зи ис тра ге, Устав ни суд оце-
њу је да се на ве де ном фор му ла ци јом из оспо ре ног ре ше ња по вре ђу је од ред-
бом чла на 34. став 3. Уста ва за јем че но пра во под но си о ца устав не жал бе да 
се сма тра не ви ним за кри вич но де ло ко је му је оп ту жни цом ста вље но на 
те рет до пра во сна жног окон ча ња пред мет ног кри вич ног по ступ ка.

5. Устав ни суд је оце нио да ни су осно ва ни на во ди устав не жал бе да 
је оспо ре ним ре ше њем по вре ђе но пра во под но си о ца устав не жал бе утвр-
ђе но од ред бом чла на 30. став 3. Уста ва да суд до не се и ње му као при тво-
ре ни ку, у ро ку од 48 ча со ва, до ста ви од лу ку о жал би на при твор. Устав ни 
суд кон ста ту је да се оба ве за до но ше ња и до ста вља ња при тво ре ни ку од-
лу ке о жал би на при твор у ро ку од 48 ча со ва, утвр ђе на од ред бом чла на 
30. став 3. Уста ва, од но си на од лу ку по жал би на ре ше ње о од ре ђи ва њу, а 
не и о про ду же њу при тво ра. На до но ше ње од лу ке по жал би на ре ше ње о 
про ду же њу при тво ра, у по ступ ку у ко ме се ис пи ту је по сто ја ње раз ло га за 
да ље за др жа ва ње ли ца у при тво ру, при ме њу ју се од ред бе чла на 31. Уста-
ва ко ји ма ни је пред ви ђен по се бан рок за до но ше ње ре ше ња по жал би на 
од лу ку о про ду же њу при тво ра, већ је про пи са но да се тра ја ње при тво ра 
сво ди на нај кра ће нео п ход но вре ме. Сто га је устав на жал ба у том де лу од-
би је на као нео сно ва на.

6. Раз ма тра ју ћи зах тев под но си о ца устав не жал бе за пу шта ње на сло-
бо ду, Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 89. став 2. За ко на о Устав ном 
су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), оце нио да се у кон крет ном 
слу ча ју пра вич но за до во ље ње због утвр ђе не по вре де Уста вом за јем че ног 
пра ва на прет по став ку не ви но сти у кри вич ном по ступ ку ко ји се про тив 
под но си о ца устав не жал бе во ди, оства ру је об ја вљи ва њем од лу ке Устав-
ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

7. По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. 
тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-746/2008 од 17. ју на 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 58/09)

По вре да пра ва на прет по став ку не ви но сти
из чла на 34. став 3. Уста ва

Устав ни суд до нео је
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О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба Г. К. и утвр ђу је да је ре ше њи ма Окру жног 
су да у Бе о гра ду – По себ но оде ље ње за бор бу про тив ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла Кв. П. 273/06 од 10. но вем бра 2006. го ди не, Кв. П. 299/06 од 8. де-
цем бра 2006. го ди не, Кв. П. 85/07 од 19. мар та 2007. го ди не, Кв. П. 144/07 
од 18. ма ја 2007. го ди не, Кв. П. 248/07 од 27. ав гу ста 2007. го ди не и Кв. П. 
309/07 од 26. ок то бра 2007. го ди не и ре ше њи ма Вр хов ног су да Ср би је – 
По себ но оде ље ње за по сту па ње у пред ме ти ма са еле мен ти ма ор га ни зо ва-
ног кри ми на ла Кж. II о. к. 124/06 од 29. но вем бра 2006. го ди не, Кж. II о. к. 
133/06 од 26. де цем бра 2006. го ди не, Кж. II о. к. 64/07 од 12. апри ла 2007. 
го ди не, Кж. II о. к. 91/07 од 6. ју на 2007. го ди не, Кж. II о. к. 149/07 од 14. 
сеп тем бра 2007. го ди не и Кж. II о. к. 196/07 од 23. но вем бра 2007. го ди не, 
по вре ђе но пра во под но си о ца устав не жал бе на прет по став ку не ви но сти 
за јем че ну од ред бом чла на 34. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, док се у 
од но су на ре ше ња Окру жног су да у Бе о гра ду – По себ но оде ље ње Кв. П. 
43/07 од 8. фе бру а ра 2007. го ди не и Кв. П. 205/07 од 18. ју ла 2007. го ди не, 
као и на ре ше ња Вр хов ног су да Ср би је – По себ но оде ље ње за по сту па ње у 
пред ме ти ма са еле мен ти ма ор га ни зо ва ног кри ми на ла Кж. II о. к. 35/07 од 
14. мар та 2007. го ди не и Кж. II о. к. 133/07, 134/07 и 135/07 од 13. ав гу ста 
2007. го ди не, устав на жал ба од би ја.

2. Од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

О б р а з л о ж е њ е
1. Г. К. из Б. под нео је Устав ном су ду 31. де цем бра 2007. го ди не, пре-

ко пу но моћ ни ка В. Б., адво ка та из Н. С, бла го вре ме ну и до зво ље ну устав-
ну жал бу про тив ре ше ња Окру жног су да у Бе о гра ду – По себ но оде ље ње 
за бор бу про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла Кв. П. 273/06 од 10. но вем бра 
2006. го ди не, Кв. П. 299/06 од 8. де цем бра 2006. го ди не, Кв. П. 43/07 од 8. 
фе бру а ра 2007. го ди не, Кв. П. 85/07 од 19. мар та 2007. го ди не, Кв. П. 144/07 
од 18. ма ја 2007. го ди не, Кв. П. 205/07 од 18. ју ла 2007. го ди не, Кв. П. 248/07 
од 27. ав гу ста 2007. го ди не и Кв. П. 309/07 од 26. ок то бра 2007. го ди не и 
ре ше ња Вр хов ног су да Ср би је – По себ но оде ље ње за по сту па ње у пред ме-
ти ма са еле мен ти ма ор га ни зо ва ног кри ми на ла Кж. II о. к. 124/06 од 29. но-
вем бра 2006. го ди не, Кж. II о. к. 133/06 од 26. де цем бра 2006. го ди не, Кж. 
II о. к. 35/07 од 14. мар та 2007. го ди не, Кж. II о. к. 64/07 од 12. апри ла 2007. 
го ди не, Кж. II о. к. 91/07 од 6. ју на 2007. го ди не, Кж. II о. к. 133/07, 134/07 и 
135/07 од 13. ав гу ста 2007. го ди не, Кж. II о. к. 149/07 од 14. сеп тем бра 2007. 
го ди не и Кж. II о. к. 196/07 од 23. но вем бра 2007. го ди не, због по вре де пра-
ва на прав ну си гур ност у ка зне ном пра ву – прет по став ку не ви но сти за јем-
че ног од ред бо ма чла на 34. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

2. У устав ној жал би се на во ди: 
–  да је под но си лац устав не жал бе ли шен сло бо де 12. апри ла 2006. 

го ди не, да му је при твор ви ше пу та про ду жа ван и да су ње го ви 
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бра ни о ци про тив ре ше ња о од ре ђи ва њу при тво ра и сва ког ре ше ња 
о про ду же њу при тво ра из ја вљи ва ли жал бе; 

–  да је оп ту жни ца по диг ну та 11. ок то бра 2006. го ди не, да је сту пи ла 
на прав ну сна гу и да се кри вич ни по сту пак во ди про тив под но си-
о ца устав не жал бе и дру гих ли ца пред Окру жним су дом у Бе о гра ду 
– По себ но оде ље ње под бро јем К. П.11/06;

–  да је Вр хов ни суд Ср би је ре ше њем Кж. II о. к.35/07 од 14. мар та 2007. 
го ди не усво јио жал бе бра ни ла ца и уки нуо ре ше ње Окру жног су да у 
Бе о гра ду – По себ но оде ље ња Кв. П. 43/07 од 8. фе бру а ра 2007. го-
ди не, и у раз ло зи ма на вео да је пр во сте пе ним уки ну тим ре ше њем 
по вре ђе на прет по став ка не ви но сти... и да је пре до но ше ња пре су де 
из вр ше на не за ко ни та оце на до ка за;

–  да су пр во сте пе на ре ше ња на кон на ве де ног ре ше ња Вр хов ног су да 
Ср би је „ис пра вље на“ на тај на чин што су де ли мич но из о ста вље ни 
на во ди ко ји пред ста вља ју по вре ду прет по став ке не ви но сти, али да 
је део тих на во да остао јер ни у јед ном у на ред ним ре ше њи ма ни су 
из о ста вље не ре чи: „пред ста вља ју ре зул та те њи хо вог за јед нич ког де-
ло ва ња“ на ко је је Вр хов ни суд Ср би је ука зао да вре ђа ју прет по став-
ку не ви но сти;

–  да су сва ре ше ња о про ду же њу при тво ра ко ја су до не се на пре ове од-
лу ке Вр хов ног су да са др жа ла исте по вре де прет по став ке не ви но сти 
ко је ни су санк ци о ни са не уки да њем тих ре ше ња и по слу жи ле су као 
основ за та да шње про ду же ње ли ше ња сло бо де под но си о ца устав не 
жал бе, и то ре ше њи ма Окру жног су да у Бе о гра ду 

–  По себ но оде ље ња: Кв. П. 273/06 од 10. но вем бра 2006. го ди не на 
стра ни пет у дру гом па су су, на стра ни шест у по след њем па су су и 
на стра ни осам на ње ном по чет ку; Кв. П. 299/06 од 8. де цем бра 2006. 
го ди не на пот пу но истом ме сту као у пр вом ре ше њу – на стра ни 
шест у дру гом па су су, на стра ни осам у дру гом па су су и на стра ни 
де вет у дру гом па су су; Кв. П. 43/07 од 8. фе бру а ра 2007. го ди не на 
стра ни пет у дру гом па су су, на стра ни се дам у дру гом па су су и на 
стра ни осам у дру гом па су су; Кв. П. 85/07 од 19. мар та 2007. го ди не 
на стра ни осам у дру гом па су су;

–  да је и по ред на ве де ног са мо ре ше ње од 8. фе бру а ра 2007. го ди не 
уки ну то и кон ста то ва на је по вре да прет по став ке не ви но сти;

–  да су ова кве по вре де прет по став ке не ви но сти по на вља не на кнад но 
у ка сни јим ре ше њи ма о про ду же њу при тво ра, те да су по ја ча ва не 
но вим тврд ња ма.

Пред ло жио је да Устав ни суд на кон спро ве де ног по ступ ка утвр ди 
да су на ве де ним ак ти ма по вре ђе на и ус кра ће на људ ска пра ва под но си-
о ца устав не жал бе, да по ни шти по је ди нач не ак те ко ји ма су по вре де из-
вр ше не и на ре ди ње го во пу шта ње на сло бо ду са укла ња њем штет них 
по сле ди ца.
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3. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва, устав на жал ба се мо же из ја ви ти 
про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор га ни за ци ја 
ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју 
људ ска или ма њин ска пра ва или сло бо де за јем че не Уста вом, ако су ис цр-
пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту.

Од ред бом чла на 22. став 1. Уста ва, утвр ђе но је да сва ко има пра во на 
суд ску за шти ту ако му је по вре ђе но или ус кра ће но не ко људ ско или ма-
њин ско пра во за јем че но Уста вом, као и пра во на укла ња ње по сле ди ца ко-
је су по вре дом на ста ле.

Од ред бом чла на 34. став 3. Уста ва, утвр ђе но је да се сва ко сма тра не-
ви ним за кри вич но де ло док се ње го ва кри ви ца не утвр ди прав но сна жном 
од лу ком су да.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни суд 
утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под но си о-
ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но пра во или сло бо да.

4. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у до ку мен та-
ци ју при ло же ну као до каз уз устав ну жал бу и утвр дио сле де ће чи ње ни це и 
окол но сти од зна ча ја за до но ше ње од лу ке у овом устав но суд ском пред ме ту:

Про тив под но си о ца устав не жал бе у то ку је кри вич ни по сту пак пред 
Окру жним су дом у Бе о гра ду – По себ но оде ље ње за бор бу про тив ор га-
ни зо ва ног кри ми на ла, у пред ме ту К. П. 11/06, по оп ту жни ци Окру жног 
јав ног ту жи ла штва у Бе о гра ду – Оде ље ње за су зби ја ње ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла – Спе ци јал но тужилаш твo Кт. С. 6/06 од 11. ок то бра 2006. го ди-
не, због по сто ја ња осно ва не сум ње да је из вр шио кри вич но де ло зло чи нач ко 
удру жи ва ње из чла на 346. став 1. Кри вич ног за ко ни ка, про ду же но кри вич-
но де ло при ма ње ми та из чла на 367. став 1. Кри вич ног за ко ни ка, кри вич но 
де ло зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја из чла на 359. став 1. Кри вич ног за-
ко ни ка, кри вич но де ло кр ше ње за ко на од стра не су ди је из чла на 360. став 
1. Кри вич ног за ко ни ка, кри вич но де ло зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја из 
чла на 242. став 1. КЗ РС, три кри вич на де ла зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа-
ја из чла на 359. став 3. у ве зи са ста вом 1. Кри вич ног за ко ни ка и про ду же но 
кри вич но де ло зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја из чла на 359. став 3. у ве зи 
са ста вом 1. Кри вич ног за ко ни ка у ве зи са чла ном 33. Кри вич ног за ко ни ка.

Под но си о цу устав не жал бе при твор је од ре ђен ре ше њем ис тра жног 
су ди је Окру жног су да у Бе о гра ду – По себ ног оде ље ња Ки. П. 14/08 од 15. 
апри ла 2006. го ди не ко ји му се ра чу на од 12. апри ла 2006. го ди не ка да је ли-
шен сло бо де, на осно ву од ред бе чла на 142. став 2. тач ка 2. и 5. За ко ни ка о 
кри вич ном по ступ ку и про ду жа ван је то ком тра ја ња ис тра жног по ступ ка.

На кон по ди за ња оп ту жни це 11. ок то бра 2006. го ди не, при твор је под-
но си о цу устав не жал бе про ду жен на осно ву од ред бе чла на 142. став. 2. тач-
ка 1, 2. и 5. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку ре ше њи ма Окру жног су да у Бе-
о гра ду – По себ но оде ље ње: Кв. П. 249/06 од 11. ок то бра 2006. го ди не; Кв. П. 
273/06 од 10. но вем бра 2006. го ди не, у од но су на ко је је Вр хов ни суд Ср би је 
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ре ше њем Кж. II о. к. 124/06 од 29. но вем бра 2006. го ди не од био као нео сно-
ва не из ја вље не жал бе; Кв. П. 299/06 од 8. де цем бра 2006. го ди не, у од но су 
на ко је је Вр хов ни суд Ср би је ре ше њем Кж. II о. к. 133/06 од 26. де цем бра 
2006. го ди не од био као нео сно ва не жал бе; Кв. П. 43/07 од 8. фе бру а ра 2007. 
го ди не, у од но су на ко је је Вр хов ни суд Ср би је ре ше њем Кж. II о. к. 35/07 од 
14. мар та 2007. го ди не ува жио из ја вље не жал бе, уки нуо оспо ре но ре ше ње и 
пред мет вра тио пр во сте пе ном су ду на по нов но од лу чи ва ње; Кв. П. 85/07 од 
19. мар та 2007. го ди не, у од но су на ко је је Вр хов ни суд Ср би је ре ше њем Кж. 
II о. к. 64/07 од 12. апри ла 2007. го ди не од био као нео сно ва не жал бе; Кв. П. 
144/07 од 18. ма ја 2007. го ди не, у од но су на ко је је Вр хов ни суд Ср би је ре ше-
њем Кж. II о. к. 91/07 од 6. ју на 2007. го ди не од био као нео сно ва не из ја вље-
не жал бе; Кв. П. 205/07 од 18. ју ла 2007. го ди не, у од но су на ко је је Вр хов ни 
суд Ср би је ре ше њем Кж. II о. к. 133, 134, и 135/07 од 13. ав гу ста 2007. го ди не 
ува жио из ја вље не жал бе, уки нуо оспо ре но ре ше ње и пред мет вра тио пр во-
сте пе ном су ду на по нов но од лу чи ва ње; Кв. П. 248/07 од 27. ав гу ста 2007. го-
ди не у од но су на ко је је Вр хов ни суд Ср би је ре ше њем Кж. II о. к. 149/07 од 
14. сеп тем бра 2007. го ди не од био као нео сно ва не жал бе.

На осно ву од ред бе чла на 142. став 2. тач ка 1. и 5. За ко ни ка, при твор је 
под но си о цу устав не жал бе про ду жен ре ше њи ма Окру жног су да у Бе о гра ду 
– По себ но оде ље ње: Кв. П. 309/07 од 26. ок то бра 2007. го ди не, у од но су на 
ко је је Вр хов ни суд Ср би је ре ше њем Кж. II о. к. 196/07 од 23. но вем бра 2007. 
го ди не од био као нео сно ва не из ја вље не жал бе и Кв. П. 380/07 од 26. де цем-
бра 2007. го ди не, у од но су на ко је је Вр хов ни суд Ср би је ре ше њем Кж. II о. 
к. 18/08 од 25. ја ну а ра 2008. го ди не од био као нео сно ва не из ја вље не жал бе.

На осно ву од ред бе чла на 142. став 2. тач ка 5. За ко ни ка, при твор је 
под но си о цу устав не жал бе про ду жен ре ше њи ма Окру жног су да у Бе о гра-
ду – По себ но оде ље ње: Кв. П. 53/08 од 26. фе бру а ра 2008. го ди не, у од но су 
на ко је је Вр хов ни суд Ср би је ре ше њем Кж. II о. к. 48/08 од 19. мар та 2008. 
го ди не од био као нео сно ва не из ја вље не жал бе; Кв. П. 127/08 од 24. апри ла 
2008. го ди не, у од но су на ко је је Вр хов ни суд Ср би је ре ше њем Кж. II о. к. 
86/08 од 14. ма ја 2008. го ди не од био као нео сно ва не из ја вље не жал бе; Кв. 
П. 191/08 од 24. ју на 2008. го ди не, у од но су на ко је је Вр хов ни суд Ср би је 
ре ше њем Кж. II о. к. 135/08 од 14. ју ла 2008. го ди не ува жио из ја вље не жал-
бе, уки нуо оспо ре но ре ше ње и пред мет вра тио пр во сте пе ном су ду на по-
нов но од лу чи ва ње и Кв. П. 228/08 од 16. ју ла 2008. го ди не, у од но су на ко је 
је Вр хов ни суд Ср би је ре ше њем Кж. II о. к. 146/08 од 30. ју ла 2008. го ди не 
ува жио из ја вље не жал бе и пре ма под но си о цу уки нуо при твор.

Окру жни суд у Бе о гра ду је у оспо ре ном ре ше њу Кв. П. 273/06 од 10. 
но вем бра 2007. го ди не, обра зла жу ћи раз ло ге за про ду же ње при тво ра 
пре ма под но си о цу устав не жал бе, из ме ђу оста лог, на вео: „... а на ро чи то 
да ор га ни за то ри кри ми нал не гру пе окр. Н. Ј. и окр. С. П., по се ду ју ве ли-
ку фи нан сиј ску моћ на шта ука зу је по сто ја ње осно ва не сум ње о ви си-
ни про тив прав не имо вин ске ко ри сти ко ју су при ба ви ли, те да се ра ди о 
окри вље ни ма што се од но си и на окр. Г. К., ко ји су вр ше ћи сво је ду жно-
сти у др жав ним ор га ни ма, фи нан сиј ским ор га ни за ци ја ма, и при вред ним 
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струк ту ра ма, има ли зна тан ути цај на мно га ли ца и ско ро свим сфе ра ма 
дру штве ног жи во та, што про из ла зи из ис ка за све до ка А. Н., окри вље них 
В. Б., М. Ж. и оста лих при ку пље них до ка за, то, по на ла же њу ве ћа, све на-
пред на ве де не окол но сти пред ста вља ју осо би те окол но сти ко је ука зу ју 
да би окри вље ни бо рав ком на сло бо ди мо гли ути ца ти на све до ке... и ти-
ме оне мо гу ћи ли не сме та но во ђе ње да љег кри вич ног по ступ ка...“. „... И да 
кри вич на де ла пред ста вља ју ре зул тат њи хо вог за јед нич ког де ло ва ња...“. 
Вр хов ни суд Ср би је је на ве де не раз ло ге за про ду же ње при тво ра оце нио 
„ја сним и увер љи вим“.

У оспо ре ном ре ше њу Окру жног су да у Бе о гра ду Кв. П. 299/06 од 8. де-
цем бра 2006. го ди не на во ди се да: „из спи са пред ме та про из ла зи да је опт. 
Г. К. ви ше пу та од ла зио у ино стран ство и да су му тро шко ви пла ће ни од 
стра не пред у зе ћа А. С. и пред у зе ћа Е. П. 2002, а да је у ино стран ство пу то-
вао и са оста лим чла но ви ма кри ми нал не гру пе... па се њи хо во да ље за др-
жа ва ње у при тво ру на осно ву од ред бе 142. став 2. тач ка 1. ЗКП ја вља као 
нео п ход на ме ра у ци љу обез бе ђе ња њи хо вог при су ства и не сме та ног во ђе-
ња кри вич ног по ступ ка...“, као и да „има ју ћи у ви ду функ ци је ко је оп ту же-
ни оба вља ју а на ро чи то да ор га ни за то ри кри ми нал не гру пе опт. Н. Ј. и опт. 
С. П. по се ду ју ве ли ку фи нан сиј ску моћ, на шта ука зу је по сто ја ње осно ва не 
сум ње о ви си ни про тив прав не имо вин ске ко ри сти ко ју су при ба ви ли, те 
да се ра ди о оп ту же ни ма што се од но си и на опт. Г. К., ко ји су вр ше ћи сво-
је ду жно сти у др жав ним ор га ни ма, фи нан сиј ским ор га ни за ци ја ма, и при-
вред ним струк ту ра ма, има ли зна тан ути цај на мно га ли ца и ско ро свим 
сфе ра ма дру штве ног жи во та, што про из ла зи из ис ка за све до ка А. Н., оп-
ту же них В. Б., М. Ж. и оста лих при ку пље них до ка за...“. Вр хов ни суд Ср би-
је је на ве де не раз ло ге за про ду же ње при тво ра оце нио осно ва ним.

У оспо ре ном ре ше њу Окру жног су да у Бе о гра ду Кв. П. 85/07 од 19. 
мар та 2007. го ди не, на во ди се да: „због обим но сти и сло же но сти пред ме та 
још ни су са слу ша ни сви пред ло же ни све до ци са ко ји ма су оп ту же ни Г. К. 
...по слов но или слу жбе но са ра ђи ва ли... па има ју ћи у ви ду функ ци је ко је 
су оп ту же ни оба вља ли у др жав ним ор га ни ма, фи нан сиј ским ор га ни за-
ци ја ма и при вред ним струк ту ра ма, то по оце ни ве ћа све на пред на ве де не 
окол но сти пред ста вља ју осо би те окол но сти ко је ука зу ју да би оп ту же ни 
бо рав ком на сло бо ди мо гли ути ца ти на све до ке...“. Вр хов ни суд је на ве де-
не раз ло ге за про ду же ње при тво ра оце нио осно ва ним.

У оспо ре ним ре ше њи ма Окру жног су да у Бе о гра ду Кв. П. 144/07 од 
18. ма ја 2007. го ди не и Кв. П. 248/07 од 27. ав гу ста 2008. го ди не на ско ро 
иден ти чан на чин као у прет ход ном ре ше њу се обра зла жу раз ло зи за про-
ду же ње при тво ра пре ма под но си о цу устав не жал бе, што по твр ђу је и Вр-
хов ни суд Ср би је.

Оспо ре ним ре ше њем Окру жног су да у Бе о гра ду Кв. П. 309/07, од 26. 
ок то бра 2007. го ди не, уки ну та је при твор ска осно ва из чла на 142. став 
2. тач ка 2. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку пре ма под но си о цу устав не 
жал бе, а у обра зло же њу раз ло га за ње го во да ље за др жа ва ње у при тво ру 
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у сми слу од ред бе чла на 142, став 2. тач ка 1. и 5. на во де се ско ро исти раз-
ло зи као у прет ход но по ме ну тим ре ше њи ма.

Оспо ре на ре ше ња Окру жног су да у Бе о гра ду Кв. П. 43/07 од 8. фе бру-
а ра 2007. го ди не и Кв. П. 205/07 од 18. ју ла 2007. го ди не су уки ну та оспо-
ре ним ре ше њи ма Вр хов ног су да Ср би је Кж. II о. к. 35/07 од 14. мар та 2007. 
го ди не и Кж. II о. к. 35/07 од 133, 134, 135/07 од 13. ав гу ста 2007. го ди не.

5. Од ред ба ма За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, 
бр. 70/01 и 68/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05 и 49/07) 
про пи са но је: да се сва ко сма тра не ви ним док се ње го ва кри ви ца не утвр ди 
прав но сна жном од лу ком над ле жног су да (члан 3. став 1.); да се при твор 
мо же од ре ди ти са мо под усло ви ма пред ви ђе ним у овом за ко ни ку и са мо 
ако се иста свр ха не мо же оства ри ти дру гом ме ром, да је ду жност свих ор-
га на ко ји уче ству ју у кри вич ном по ступ ку и ор га на ко ји им пру жа ју прав-
ну по моћ да по сту па ју са на ро чи том хит но шћу ако се окри вље ни на ла зи у 
при тво ру и да у то ку це лог по ступ ка при твор ће се уки ну ти чим пре ста ну 
раз ло зи на осно ву ко јих је био од ре ђен (члан 141. став 1. до 3.).

Оста лим од ред ба ма За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку ко је су од зна ча-
ја за од лу чи ва ње про пи са но је да ако по сто ји осно ва на сум ња да је од ре-
ђе но ли це учи ни ло кри вич но де ло, а не по сто је усло ви за при твор из ста-
ва 1. овог чла на, у ци љу не сме та ног во ђе ња кри вич ног по ступ ка, при твор 
се про тив тог ли ца мо же од ре ди ти: ако се кри је или ако се не мо же утвр-
ди ти ње го ва исто вет ност, или ако по сто је дру ге окол но сти ко је ука зу ју на 
опа сност од бек ства; ако по сто је окол но сти ко је ука зу ју да ће уни шти ти, 
са кри ти, из ме ни ти или фал си фи ко ва ти до ка зе или тра го ве кри вич ног де-
ла или ако осо би те окол но сти ука зу ју да ће оме та ти по сту пак ути ца њем 
на све до ке, са у че сни ке или при кри ва че; ако је за кри вич но де ло про пи са-
на ка зна за тво ра пре ко де сет го ди не и ако је то оправ да но због на чи на из-
вр ше ња или дру гих по себ но те шких окол но сти кри вич ног де ла (члан 142. 
став 2. тач ка 1, 2. и 5.), као и да о жал би про тив ре ше ња пр во сте пе ног су да 
од лу чу је дру го сте пе ни суд у сед ни ци ве ћа ако овим за ко ном ни је дру га чи-
је од ре ђе но, а да ре ша ва ју ћи о жал би, суд мо же ре ше њем од ба ци ти жал-
бу као не бла го вре ме ну или као не до зво ље ну, од би ти жал бу као нео сно ва-
ну, или ува жи ти жал бу и ре ше ње пре и на чи ти или уки ну ти, и по по тре би, 
пред мет упу ти ти на по нов но од лу чи ва ње (члан 401. став 1. и 3.).

6. Устав ни суд је оце њу ју ћи са др жи ну оспо ре них ре ше ња Окру жног 
су да у Бе о гра ду – По себ но оде ље ње и ре ше ња Вр хов ног су да Ср би је – По-
себ но оде ље ње утвр дио да из са др жи не де ла оспо ре них ре ше ња про из ла зи 
да се као утвр ђе на узи ма чи ње ни ца да је под но си лац устав не жал бе, као 
је дан од оп ту же них у кри вич ном по ступ ку ко ји се во ди пред Окру жним 
су дом у Бе о гра ду, по чи нио кри вич на де ла ко ја су му оп ту жни цом ста вље-
на на те рет. Ка ко у тре нут ку до но ше ња оспо ре них ре ше ња о про ду же њу 
при тво ра, кри вич ни по сту пак у ко ме се раз ма тра по сто ја ње кри вич ног 
де ла и кри вич не од го вор но сти под но си о ца устав не жал бе ни је прав-
но сна жно окон чан, већ се на ла зи у фа зи глав ног пре тре са, Устав ни суд 
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оце њу је да се де лом на ве де них фор му ла ци ја из оспо ре них ре ше ња по вре-
ђу је Уста вом за јем че но пра во под но си о ца да се сма тра не ви ним док се 
ње го ва кри ви ца не утвр ди прав но сна жном од лу ком су да.

На и ме, пр во сте пе ни суд је обра зла жу ћи од лу ку да пре ма под но си о цу 
устав не жал бе про ду жи при твор, у по је ди ним де ло ви ма оспо ре них ре ше-
ња до но сио за кључ ке на осно ву оце не до ка за. На во дио је да: „... на ро чи-
то ор га ни за то ри кри ми нал не гру пе окр. Н. Ј. и окр. С. П., по се ду ју ве ли ку 
фи нан сиј ску моћ на шта ука зу је по сто ја ње осно ва не сум ње о ви си ни про-
тив прав не имо вин ске ко ри сти ко ју су при ба ви ли, те да се ра ди о окри вље-
ни ма што се од но си и на окр. Г. К., ко ји су вр ше ћи сво је ду жно сти у др жав-
ним ор га ни ма, фи нан сиј ским ор га ни за ци ја ма, и при вред ним струк ту ра ма, 
има ли зна тан ути цај на мно га ли ца и ско ро свим сфе ра ма дру штве ног жи-
во та, што про из ла зи из ис ка за све до ка А. Н., окри вље них В. Б., М. Ж. и 
оста лих при ку пље них до ка за.“, „... да кри вич на де ла пред ста вља ју ре зул тат 
њи хо вог за јед нич ког де ло ва ња...“, као и да „из спи са пред ме та про из ла зи 
да је опт. Г. К. ви ше пу та од ла зио у ино стран ство и да су му тро шко ви пла-
ће ни од стра не пред у зе ћа А. С. и пред у зе ћа Е. П. 2002, а да је у ино стран-
ство пу то вао и са оста лим чла но ви ма кри ми нал не гру пе...“.

На овај на чин је за кљу чак о по сто ја њу раз ло га за про ду же ње при-
тво ра пре ма под но си о цу из ве ден оце ном при ку пље них до ка за, на шав ши 
го ре на ве де не чи ње ни це утвр ђе ним, чи ме је по вре ђе на прет по став ка не-
ви но сти под но си о ца устав не жал бе. Прет по став ка не ви но сти је под но си-
о цу устав не жал бе по вре ђе на и на во ди ма из оспо ре них ре ше ња: „да кри-
вич на де ла пред ста вља ју ре зул тат њи хо вог за јед нич ког де ло ва ња“, „да су 
ор га ни за то ри кри ми нал не гру пе“, „про тив прав на имо вин ска ко рист ко ју 
су при ба ви ли“, „да је пу то вао са оста лим чла но ви ма кри ми нал не гру пе“, 
„да би мо гао да ути че на са у че сни ка С. Р.“, јер се на овај на чин узи ма као 
утвр ђе на чи ње ни ца да је под но си лац устав не жал бе, из вр шио кри вич на 
де ла ко ја су му оп ту жни цом ста вље на на те рет. Иако је на оспо ре не од-
лу ке под но си лац устав не жал бе пре ко свог бра ни о ца из ја вљи вао жал бе 
Вр хов ном су ду, пре ко Окру жног су да, ни је дан суд ни је ни шта учи нио да 
се „гре шка“ ис пра ви.

7. Ка ко је Уста вом је утвр ђе но да се од ред бе о људ ским и ма њин ским 
пра ви ма ту ма че у ко рист уна пре ђе ња вред но сти де мо крат ског дру штва, 
са гла сно ва же ћим ме ђу на род ним стандaрдима људ ских и ма њин ских пра-
ва, као и прак си ме ђу на род них ин сти ту ци ја којe над зи ру њи хо во спро во-
ђе ње (члан 18. став 3.), Устав ни суд је, сле дом на ве де ног, при ли ком оце не 
на во да и до но ше ња од лу ке у овом устав но суд ском пред ме ту имао у ви ду 
и прак су Европ ског су да за људ ска пра ва у Стра збу ру, пре ма ко јој је прет-
по став ка не ви но сти по вре ђе на ако суд ска од лу ка ко ја се од но си на ли це 
ко је је оп ту же но за кри вич но де ло од ра жа ва ми шље ње да је кри во пре 
не го што се ње го ва кри ви ца до ка же по за ко ну. До вољ но је да, у од су ству 
зва нич не од лу ке, по сто ји од ре ђе но ми шље ње ко је ука зу је да суд сма тра 
оп ту же ног кри вим, док ће пре у ра ње но из но ше ње та квог јед ног ми шље-
ња од стра не су да не из бе жно пре кр ши ти на ве де ну прет по став ку (De we er 
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про тив Бел ги је од 27. фе бру а ра 1980. го ди не, Mi nel li про тив Швај цар ске 
од 25. мар та 1983. го ди не, Al le net de Ri be mont про тив Фран цу ске од 10. 
фе бру а ра 1995. го ди не и Ka ra kas and Yesi lir mark про тив Тур ске од 28. ју на 
2005. го ди не).

8. У од но су на оспо ре на ре ше ња Окру жног су да у Бе о гра ду Кв. П. 
43/07 од 8. фе бру а ра 2007. го ди не и Кв. П. 205/07 од 18. ју ла 2007. го ди не и 
ре ше ња Вр хов ног су да Ср би је Кж. II о. к. 35/07 од 14. мар та 2007. го ди не 
и Кж. II о. к. 35/07 од 133, 134, 135/07 од 13. ав гу ста 2007. го ди не, Устав ни 
суд је утвр дио да устав ну жал бу тре ба од би ти, јер је Вр хов ни суд, као дру-
го сте пе ни суд, пр во сте пе на ре ше ња уки нуо због бит них по вре да од ре да ба 
За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку.

9. Раз ма тра ју ћи зах тев под но си о ца устав не жал бе да Устав ни суд по-
ни шти оспо ре не по је ди нач не ак те и на ре ди ње го во пу шта ње на сло бо ду 
са укла ња њем штет них по сле ди ца про ис те клих из на ве де них кон ста та ци-
ја са др жа них у оспо ре ним ре ше њи ма, Устав ни суд је утвр дио да је пре ма 
под но си о цу устав не жал бе при твор уки нут, те је оце нио да се, у кон крет-
ном слу ча ју, пра вич но за до во ље ње због по вре де пра ва под но си о цу устав-
не жал бе оства ру је об ја вљи ва њем Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

10. На осно ву из ло же ног, Устав ни суд је утвр дио да је под но си о цу 
устав не жал бе по вре ђе но пра во на прет по став ку не ви но сти, за јем че-
но од ред бом чла на 34. став 4. Уста ва, па је устав ну жал бу у јед ном де лу 
усво јио, са гла сно од ред ба ма чла на 89. ст. 1. и 2. За ко на о Устав ном су ду 
и од лу чио да се пра вич но за до во ље ње под но си о ца устав не жал бе због 
утвр ђе не по вре де пра ва у овом слу ча ју оства ри об ја вљи ва њем Од лу ке 
Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“, док је у пре о-
ста лом де лу устав ну жал бу од био.

Сто га је Устав ни суд, на осно ву од ред бе чла на 45. тач ка 9) За ко на о 
Устав ном су ду, од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-227/2008 од 9. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 60/09)

По вре да пра ва на хит но од лу чи ва ње о за ко ни то сти
ли ше ња сло бо де из чла на 27. став 3. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба М. С. и утвр ђу је да је у по ступ ку по жал би 
на ре ше ње Окру жног су да у Бе о гра ду Кри. 1154/06-Кв. 3778/06 од 21. но-
вем бра 2006. го ди не, ре ше ње Окру жног су да у Бе о гра ду Кри. 1154/06-Кв. 
4056/06 од 26. де цем бра 2006. го ди не и ре ше ње Окру жног су да у Бе о гра ду 
Кри. 1154/06-Кре. 2/07 од 24. ја ну а ра 2007. го ди не, у ко ме су до не та ре ше ња 
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Вр хов ног су да Ср би је Кж. II 2182/06 од 22. де цем бра 2006. го ди не, Кж. II 
121/07 од 18. ја ну а ра 2007. го ди не и Кж. II 252/07 од 22. фе бру а ра 2007. го-
ди не, по вре ђе но Уста вом га ран то ва но пра во под но си о ца устав не жал бе 
на хит но од лу чи ва ње о за ко ни то сти ли ше ња сло бо де из чла на 27. став 3. 
Уста ва, док се у пре о ста лом де лу устав на жал ба од би ја. 

2. Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба М. С. из ја вље на про тив ре-
ше ња Окру жног су да у Бе о гра ду Кри. 1154/06-Кв. 3569/06 од 30. ок то бра 
2006. го ди не, ре ше ња Вр хов ног су да Ср би је Кж. II 1937/06 од 17. но вем бра 
2006. го ди не и ре ше ња Вр хов ног су да Ср би је Кж. II 2228/06 од 29. де цем-
бра 2006. го ди не.

3. Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

О б р а з л о ж е њ е
1. М. С. из Б. је 1. мар та 2007. го ди не, пре ко пу но моћ ни ка В. Ђ., адво-

ка та из Б, под нео Устав ном су ду до пу ште ну и бла го вре ме ну устав ну жал-
бу про тив по је ди нач них ака та на ве де них у из ре ци. Под но си лац устав не 
жал бе је 8. мар та 2007. го ди не до ста вио Устав ном су ду до пу ну устав не 
жал бе, пре ко пу но моћ ни ка Г. Н., адво ка та из Б.

Устав ни суд је до пи си ма од 15. де цем бра 2008. го ди не, на осно ву од ред-
бе чла на 44. став 1. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 24/08 и 27/08), за тра жио од В. Ђ., адво ка та из Б. и Г. Н., адво ка та из 
Б, да уре де устав ну жал бу у скла ду са од ред ба ма чла на 85. За ко на о Устав-
ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), та ко што ће до ста ви ти пу-
но моћ је за за сту па ње под но си о ца устав не жал бе пред Устав ним су дом. 

У под не ску од 30. ја ну а ра 2009. го ди не, адво кат Г. Н. је на вео да је он 
пу но моћ ник под но си о ца устав не жал бе и уз под не сак до ста вио пу но моћ-
је за за сту па ње под но си о ца устав не жал бе пред Устав ним су дом по устав-
ној жал би од 8. мар та 2007. го ди не. 

Устав ном жал бом се оспо ра ва ју по је ди нач ни ак ти ко ји ма је утвр ђе но 
да су ис пу ње не за кон ске прет по став ке за из да ва ње под но си о ца устав не 
жал бе Ре пу бли ци Ма ке до ни ји, као и по је ди нач ни ак ти ко ји ма је од ре ђен 
и про ду жа ван при твор под но си о цу устав не жал бе. Оспо ре ним ак ти ма су, 
по ми шље њу под но си о ца устав не жал бе, по вре ђе на ње го ва пра ва за јем че-
на чл. 27, 30, 31, 32, 34. и 36. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Под но си лац 
устав не жал бе на во ди да ни су ис пу ње ни усло ви за ње го во из ру че ње Ре-
пу бли ци Ма ке до ни ји. Нај пре на во ди да су Ре пу бли ка Ср би ја и Ре пу бли ка 
Ма ке до ни ја пот пи са ле Уго вор о прав ној по мо ћи у гра ђан ским и кри вич-
ним ства ри ма. У скла ду са чла ном 539. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, 
из да ва ње окри вље них или осу ђе них ли ца спро во ди се по од ред ба ма ме-
ђу на род ног уго во ра, а по од ред ба ма За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку са-
мо уко ли ко ме ђу на род ни уго вор не по сто ји или од ре ђе на пи та ња ни су ре-
гу ли са на ме ђу на род ним уго во ром. Под но си лац устав не жал бе ис ти че да 
су до ви у Ре пу бли ци Ср би ји при ли ком од лу чи ва ња ни су узе ли у об зир ни 
по ме ну ти уго вор, ни ти Европ ску кон вен ци ју о екс тра ди ци ји. По ред то га, 
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под но си лац устав не жал бе на во ди да је у по ступ ци ма ко ји су во ђе ни пред 
су до ви ма у Ре пу бли ци Ма ке до ни ји по вре ђе но ње го во пра во на пра вич-
но су ђе ње из раз ло га што је под но си о цу устав не жал бе су ђе но у од су ству 
у по ступ ку ко ји је во ђен пред Оп штин ским су дом у Све том Ни ко ли под 
бро јем К.111/03, а да му у по ступ ку ко ји је во ђен пред истим су дом под 
бро јем К.113/05 ни је би ло омо гу ће но пра во на бра ни о ца. С об зи ром на то 
да је Вр хов ни суд Ср би је у оспо ре ном ре ше њу Кж. II 1937/06 на вео да су 
прет ход ни на во ди под но си о ца устав не жал бе без ути ца ја на од лу чи ва ње у 
по ступ ку утвр ђи ва ња ис пу ње но сти за кон ских прет по став ки за из ру че ње, 
то на ве де но ре ше ње, по ми шље њу под но си о ца устав не жал бе, ни је у скла-
ду са од ред ба ма чл. 539. и 548. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку и од ред-
ба ма чла на 39. по ме ну тог би ла те рал ног уго во ра. Да ље на во ди и да су су-
до ви у Ре пу бли ци Ма ке до ни ји учи ни ли и дру ге не пра вил но сти, по себ но 
ука зу ју ћи на по вре ду на че ла прет по став ке не ви но сти. Под но си лац устав-
не жал бе сма тра да му је по вре ђе но пра во на пра вич но су ђе ње, јер су до ви 
у Ср би ји при ли ком од лу чи ва ња о екс тра ди ци ји ни су узе ли у об зир прет-
ход но на ве де не по вре де Уста вом за јем че них пра ва учи ње не од стра не су-
до ва у Ма ке до ни ји. Под но си лац устав не жал бе да ље на во ди да ни су би ли 
ис пу ње ни усло ви за ње го во из да ва ње Ре пу бли ци Ма ке до ни ји и из раз ло га 
што по сту пак по зах те ву за ње гов при јем у др жа вљан ство Ре пу бли ке Ср-
би је ни је прав но сна жно окон чан, од но сно Вр хов ни суд Ср би је ни је до нео 
од лу ку у управ ном спо ру по ту жби ко ју је под нео про тив ко нач ног ре ше ња 
ко јим је ње гов зах тев за при јем у др жа вљан ство од би јен. На овај на чин 
је, по ми шље њу под но си о ца устав не жал бе, по вре ђе но ње го во пра во на 
прав но сред ство из чла на 36. став 2. Уста ва, јер је у кон крет ном слу ча ју 
из о ста ло ефи ка сно прав но сред ство про тив ко нач ног управ ног ак та, с об-
зи ром на то да по кре ну ти управ ни спор пред ве ћем за управ не спо ро ве 
Вр хов ног су да не ма ни ка кав ути цај на кри вич но ве ће истог су да.

Под но си лац устав не жал бе оспо ра ва и ре ше ње о од ре ђи ва њу при тво-
ра из раз ло га што сма тра да ни су по сто ја ли раз ло зи да под но си лац устав-
не жал бе бу де за др жан у при тво ру, јер се свр ха мо гла оства ри ти и бла жом 
ме ром. Чи ње ни це да је за не ким рас пи са на ме ђу на род на по тер ни ца, као и 
да је не ко стра ни др жа вља нин, по ње го вом ми шље њу, не мо гу би ти окол-
но сти ко је ука зу ју да ће се исто ли це да ти у бек ство или скри ва ти, као 
осно ви за од ре ђе ње при тво ра. На овај на чин је, по ми шље њу под но си о-
ца устав не жал бе, до шло до по вре де ње го вих пра ва за јем че них од ре да ба 
чл. 27, 30. и 31. Уста ва. Под но си лац устав не жал бе да ље на во ди да се од 
21. ја ну а ра 2007. го ди не на ла зио у при тво ру без прав ног осно ва, с об зи-
ром на то да у овом пе ри о ду ни је по сто ја ла од лу ка су да ко ја пред ста вља 
прав ни основ за про ду же ње при тво ра. У при лог сво јим тврд ња ма под но-
си лац устав не жал бе на во ди да је 21. но вем бра 2006. го ди не Окру жни суд 
у Бе о гра ду до нео ре ше ње Кри. 1154/06-Кв. 3778/06 ко јим је при твор про-
ду жен под но си о цу устав не жал бе за два ме се ца. По ме ну то ре ше ње је уки-
ну то ре ше њем Вр хов ног су да Кж. II 2182/06 од 22. де цем бра 2006. го ди-
не и пред мет вра ћен на по нов ни по сту пак, на кон че га је пр во сте пе ни суд 
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до нео ре ше ње Кри. 1154/06-Кв. 4056/06 од 26. де цем бра 2006. го ди не ко јим 
је при твор да ље про ду жен за још нај ви ше два ме се ца, али је и ово ре ше ње 
уки ну то ре ше њем Вр хов ног су да Кж. II 121/07 од 18. ја ну а ра 2007. го ди-
не. Окру жни суд је у по нов ном по ступ ку до нео ре ше ње Кри. 1154/06-Кре. 
2/07 од 24. ја ну а ра 2007. го ди не ко јим се при твор про ду жа ва под но си о цу 
устав не жал бе за нај ви ше два ме се ца и ово ре ше ње је по твр ђе но ре ше њем 
Вр хов ног су да Кж. II 252/07 од 22. фе бру а ра 2007. го ди не. По ми шље њу 
под но си о ца устав не жал бе, сва на ве де на ре ше ња Окру жног су да у Бе о гра-
ду о про ду же њу при тво ра се од но се на пе ри од од 21. но вем бра 2006. го-
ди не до 21. ја ну а ра 2007. го ди не и не мо гу про из во ди ти прав на деј ства на 
бу дућ ност, те се из тог раз ло га под но си лац устав не жал бе на ла зио у при-
тво ру од 21. ја ну а ра 2007. го ди не без прав ног осно ва. 

2. Устав на жал ба је као прав но сред ство уста но вље на Уста вом Ре пу-
бли ке Ср би је, ко ји је сту пио на сна гу 8. но вем бра 2006. го ди не. Са гла сно 
од ред ба ма чла на 170. Уста ва, устав на жал ба се мо же из ја ви ти про тив по-
је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма 
су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска 
или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су ис цр пље на или 
ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту. По сту пак по 
устав ној жал би се, у сми слу чла на 175. став 3. Уста ва, уре ђу је за ко ном.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти-
ва ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, 
Устав ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба-
ве за ма под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но 
пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у оспо ре не по је-
ди нач не ак те и до ку мен та ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу и утвр дио сле де-
ће чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за ре ша ва ње ове устав но суд ске ства ри:

Чи ње ни це ко је се од но се на сти ца ње др жа вљан ства Ре пу бли ке Ср би је
Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је је, по зах те ву 

под но си о ца устав не жал бе, до не ло ре ше ње 03/10 број 204–1-16346/2006 
од 5. сеп тем бра 2006. го ди не ко јим је од би јен зах тев под но си о ца устав не 
жал бе за по нов но сти ца ње др жа вљан ства Ре пу бли ке Ср би је. У обра зло-
же њу ре ше ња је на ве де но да под но си лац устав не жал бе не ис пу ња ва усло-
ве за по нов но сти ца ње др жа вљан ства Ре пу бли ке Ср би је у сми слу чла на 
34, а у ве зи са чла ном 41. За ко на о др жа вљан ству Ре пу бли ке Ср би је („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 135/04).

Про тив на ве де ног ко нач ног управ ног ак та Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је под но си лац устав не жал бе под нео је ту-
жбу у управ ном спо ру Вр хов ном су ду Ср би је, ко ји ни је био окон чан до 
да на под но ше ња устав не жал бе.

Чи ње ни це ко је се од но се на по сту пак утвр ђи ва ња ис пу ње но сти за-
кон ских прет по став ки за из да ва ње под но си о ца устав не жал бе Ре пу бли ци 
Ма ке до ни ји
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Окру жни суд у Бе о гра ду је 30. ок то бра 2006. го ди не до нео ре ше ње 
Кри. 1154/06-Кв. 3569/06 ко јим је утвр ђе но да су ис пу ње не за кон ске прет-
по став ке за из да ва ње под но си о ца устав не жал бе Ре пу бли ци Ма ке до ни ји, 
на осно ву мол бе Ми ни стар ства прав де Ре пу бли ке Ма ке до ни је од 26. ју на 
2006. го ди не. У обра зло же њу ре ше ња је на ве де но: да се, у скла ду са од-
ред ба ма чла на 539. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, из да ва ње окри вље-
них или осу ђе них ли ца спро во ди пре ма од ред ба ма ме ђу на род ног уго во-
ра, у кон крет ном слу ча ју у скла ду са од ред ба ма Уго во ра из ме ђу Ср би је 
и Цр не Го ре и Ре пу бли ке Ма ке до ни је о прав ној по мо ћи у гра ђан ским и 
кри вич ним ства ри ма; да је ре ше њем Ми ни стар ства уну тра шњих по сло-
ва Ре пу бли ке Ср би је од би јен зах тев под но си о ца устав не жал бе за по нов-
но сти ца ње др жа вљан ства Ре пу бли ке Ср би је; да су ис пу ње не све за кон ске 
прет по став ке за из да ва ње стран ца про пи са не од ред ба ма чла на 540. За ко-
ни ка о кри вич ном по ступ ку. 

Ре ше њи ма Вр хов ног су да Ср би је Кж. II 1937/06 од 17. но вем бра 2006. 
го ди не и Кж II 2228/06 од 29. де цем бра 2006. го ди не од би је не су као нео-
сно ва не жал бе бра ни ла ца под но си о ца устав не жал бе из ја вље не про тив 
ре ше ња Окру жног су да у Бе о гра ду Кри. 1154/06-Кв. 3569/06 од 30. ок то бра 
2006. го ди не. У обра зло же њи ма ре ше ња је на ве де но да је пра вил но по сту-
пио пр во сте пе ни суд ка да је утвр дио да су ис пу ње не за кон ске прет по став-
ке за из да ва ње под но си о ца устав не жал бе про пи са не од ред ба ма чла на 540. 
За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, а да је по зи ва ње на по кре ну ти управ ни 
спор про тив ко нач ног управ ног ак та Ми ни стар ства уну тра шњих по сло-
ва Ре пу бли ке Ср би је ко јим је од би јен зах тев под но си о ца устав не жал бе 
за при јем у др жа вљан ство Ре пу бли ке Ср би је, без ути ца ја, из раз ло га што 
је ре ше ње ко јим је од лу че но о зах те ву за при јем у др жа вљан ство ко на чан 
управ ни акт, а да ис ход управ ног спо ра по кре ну тог пред Вр хов ним су дом 
Ср би је пред ста вља бу ду ћу не из ве сну окол ност ко ја је у овом мо мен ту без 
ути ца ја на за ко ни тост и пра вил ност оспо ре ног ре ше ња Окру жног су да у 
Бе о гра ду. По ред то га је на ве де но и да су без ути ца ја на од лу чи ва ње у овом 
пред ме ту на во ди да су пре ма под но си о цу устав не жал бе учи ње не не пра-
вил но сти од стра не су до ва у Ре пу бли ци Ма ке до ни ји, а ко је се од но се на 
тврд ње да је под но си о цу устав не жал бе су ђе но у од су ству, као и да му 
је оне мо гу ће но да се бра ни пре ко бра ни о ца, јер ове тврд ње под но си лац 
устав не жал бе мо же ис та ћи пред су до ви ма у Ре пу бли ци Ма ке до ни ји, пред 
ко ји ма се ти по ступ ци во де.

Чи ње ни це ко је се од но се на при твор
Под но си о цу устав не жал бе је од ре ђен при твор ре ше њем ис тра жног су-

ди је Окру жног су да у Бе о гра ду Кри. 1154/06 од 16. ју на 2006. го ди не, из раз ло-
га про пи са них од ред бом чла на 543. став 2, у ве зи са чла ном 142. став 2. тач ка 
1. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, а ко ји му се ра чу на од 15. ју на 2006. го ди-
не ка да је ли шен сло бо де. При твор је од ре ђен ра ди спро во ђе ња по ступ ка за 
из да ва ње окри вље ног стран ца по Ин тер по ло вој по тер ни ци број 17.5.6/677/
СС, 2006/26356 од 1. ју на 2006. го ди не, и од ре ђе но је да му при твор мо же тра-
ја ти нај ду же до из вр ше ња од лу ке о из да ва њу, али не ду же од го ди ну да на.
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Ре ше њи ма кри вич ног ве ћа Окру жног су да у Бе о гра ду при твор је ви-
ше пу та про ду жа ван.

Кри вич но ве ће Окру жног су да у Бе о гра ду је, са гла сно од ред би чла на 
146. став 2. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, по слу жбе ној ду жно сти, ис-
пи ти ва ло да ли и да ље сто је раз ло зи за при твор пре ма под но си о цу устав-
не жал бе, те је до не ло ре ше ње Кри. 1154/06-Кв. 3778/06 од 21. но вем бра 
2006. го ди не ко јим је под но си о цу устав не жал бе про ду жен при твор за 
нај ду же два ме се ца. На ве де но ре ше ње је уки ну то ре ше њем Вр хов ног су-
да Ср би је Кж. II 2182/06 од 22. де цем бра 2006. го ди не и пред мет је вра ћен 
пр во сте пе ном су ду на по нов ни по сту пак.

Окру жни суд у Бе о гра ду је ре ше њем Кри. 1154/06-Кв. 4056/06 од 26. 
де цем бра 2006. го ди не по но во про ду жио при твор, ко ји по овом ре ше њу 
мо же тра ја ти нај ду же два ме се ца.

Ре ша ва ју ћи по жал би бра ни ла ца под но си о ца устав не жал бе, Вр хов-
ни суд Ср би је је ре ше њем Кж. II 121/07 од 18. ја ну а ра 2007. го ди не уки нуо 
на ве де но ре ше ње Окру жног су да у Бе о гра ду и пред мет вра тио пр во сте-
пе ном су ду на по нов но од лу чи ва ње. У обра зло же њу је на ве де но да је пр-
во сте пе но ре ше ње „за са да не ја сно и не ра зу мљи во и да се ње го ва пра вил-
ност не мо же са си гур но шћу ис пи та ти, а што пред ста вља бит ну по вре ду 
од ре да ба кри вич ног по ступ ка из чла на 368. став 1. тач ка 11. За ко ни ка о 
кри вич ном по ступ ку.“

По сту па ју ћи у по нов ном по ступ ку, Окру жни суд у Бе о гра ду до нео је 
ре ше ње Кри. 1154/06-Кре. 2/07 од 24. ја ну а ра 2007. го ди не ко јим је под-
но си о цу устав не жал бе по но во про ду жен при твор, ко ји по овом ре ше њу 
мо же тра ја ти нај ду же два ме се ца.

Ре ша ва ју ћи по жал би на ре ше ње Окру жног су да у Бе о гра ду Кри. 
1154/06-Кре. 2/07 од 24. ја ну а ра 2007. го ди не, Вр хов ни суд Ср би је до нео 
је ре ше ње Кж. II 252/07 од 22. фе бру а ра 2007. го ди не, ко јим су од би је не 
жал бе бра ни ла ца под но си о ца устав не жал бе. У обра зло же њу ре ше ња Вр-
хов ног су да Ср би је је на ве де но да је пра вил но по сту пио пр во сте пе ни суд 
ка да је до нео ре ше ње о про ду же њу при тво ра под но си о цу устав не жал бе, 
на ла зе ћи да и да ље сто је раз ло зи за при твор про пи са ни од ред бом чла на 
142. став 2. тач ка 1. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, јер је за окри вље ним 
рас пи са на ме ђу на род на по тер ни ца Ин тер по ла Ско пље, на зах тев над ле-
жног су да у Ре пу бли ци Ма ке до ни ји, због ви ше учи ње них кри вич них де-
ла зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја или овла шће ња из чла на 353. став 4. 
у ве зи са ста вом 3. у ве зи са ста вом 1. КЗ РМ и кри вич ног де ла фал си-
фи ко ва ња или уни ште ња по слов них књи га из чла на 280. став 1. КЗ РМ, а 
има ју ћи у ви ду да М. С. ни је др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је већ је др жа-
вља нин Ре пу бли ке Аустри је, па на ве де не окол но сти пред ста вља ју осо би-
те окол но сти ко је ука зу ју на опа сност да би окри вље ни мо гао би ти не до-
сту пан ор га ни ма го ње ња, уко ли ко би се на шао на сло бо ди, те је од ре ђе ње 
при тво ра је ди на ме ра ко јом се мо же обез бе ди ти при су ство окри вље ног 
у на ве де ном кри вич ном по ступ ку.
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Бра ни о ци под но си о ца устав не жал бе су 2. фе бру а ра 2007. го ди не под-
не ли Окру жном су ду у Бе о гра ду зах тев за уки да ње при тво ра. 

4. Чла ном 27. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, по ред оста лог, утвр ђе но је да 
сва ко има пра во на лич ну сло бо ду и без бед ност, као и да је ли ше ње сло-
бо де до пу ште но са мо из раз ло га и у по ступ ку ко ји су пред ви ђе ни за ко ном 
(став 1.), као и да сва ко ко је ли шен сло бо де има пра во жал бе су ду, ко ји 
је ду жан да хит но од лу чи о за ко ни то сти ли ше ња сло бо де и да на ре ди пу-
шта ње на сло бо ду ако је ли ше ње сло бо де би ло не за ко ни то (став 3.).

Члан 30. став 1. Уста ва утвр ђу је да ли це за ко је по сто ји осно ва на сум ња 
да је учи ни ло кри вич но де ло мо же би ти при тво ре но са мо на осно ву од лу ке 
су да, ако је при тва ра ње нео п ход но ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка (став 
1.), да се пи сме но и обра зло же но ре ше ње су да о при тво ру уру чу је при тво-
ре ни ку нај ка сни је 12 ча со ва од при тва ра ња, а да од лу ку о жал би на при твор 
суд до но си и до ста вља при тво ре ни ку у ро ку од 48 ча со ва (став 3.).

Чла ном 31. Уста ва утвр ђе но је: да тра ја ње при тво ра суд сво ди на нај кра-
ће нео п ход но вре ме, има ју ћи у ви ду раз ло ге при тво ра, да при твор од ре ђен 
од лу ком пр во сте пе ног су да тра је у ис тра зи нај ду же три ме се ца, а ви ши суд га 
мо же, у скла ду са за ко ном, про ду жи ти на још три ме се ца, као и да ако до ис-
те ка овог вре ме на не бу де по диг ну та оп ту жни ца, окри вље ни се пу шта на сло-
бо ду (став 1.); да по сле по ди за ња оп ту жни це тра ја ње при тво ра суд сво ди на 
нај кра ће нео п ход но вре ме, у скла ду са за ко ном (став 2.); да се при тво ре ник 
пу шта да се бра ни са сло бо де чим пре ста ну раз ло зи због ко јих је при твор од-
ре ђен (став 3.). Чла ном 32. став 1. Уста ва јем чи се сва ком пра во да не за ви сан, 
не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, 
јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум-
ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и оп ту жба ма про тив ње га.

Чла ном 34. Уста ва утвр ђе но је: да се ни ко не мо же огла си ти кри вим 
за де ло ко је, пре не го што је учи ње но, за ко ном или дру гим про пи сом за-
сно ва ним на за ко ну ни је би ло пред ви ђе но као ка жњи во, ни ти му се мо же 
из ре ћи ка зна ко ја за то де ло ни је би ла пред ви ђе на (став 1.); да се ка зне 
од ре ђу ју пре ма про пи су ко ји је ва жио у вре ме ка да је де ло учи ње но, из-
у зев ка да је ка сни ји про пис по вољ ни ји за учи ни о ца (став 2.); да се сва ко 
сма тра не ви ним за кри вич но де ло док се ње го ва кри ви ца не утвр ди прав-
но сна жном од лу ком су да (став 3.).

Чла ном 36. став 2. Уста ва јем чи се сва ком пра во на жал бу или дру го 
прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о ње го вом пра ву, оба ве-
зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су.

Од ред ба ма чла на 539. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе-
ни лист СРЈ“, бр. 70/01 и 68/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 58/04, 85/05 
и 115/05) про пи са но је: да се из да ва ње окри вље них или осу ђе них ли ца 
спро во ди по од ред ба ма ме ђу на род них уго во ра (став 1.); да ће се, ако ме-
ђу на род ни уго вор не по сто ји или од ре ђе на пи та ња ни су ре гу ли са на ме ђу-
на род ним уго во ром, из да ва ње окри вље них или осу ђе них ли ца спро ве сти 
по од ред ба ма овог за ко ни ка (став 2.).
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Од ред ба ма чла на 39. Уго во ра из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре и Ре пу бли ке 
Ма ке до ни је о прав ној по мо ћи у гра ђан ским и кри вич ним ства ри ма („Слу-
жбе ни лист СЦГ – Ме ђу на род ни уго во ри“, број 22/04) про пи са но је да се 
не ће одо бри ти из да ва ње (екс тра ди ци ја): ли ца ко ја су у вре ме под но ше ња 
мол бе за из да ва ње (екс тра ди ци ју) др жа вља ни за мо ље не стра не; ли ца чи је 
се из да ва ње (екс тра ди ци ја) не мо же одо бри ти пре ма уста ву и за ко ни ма 
за мо ље не стра не; ако је кри вич но де ло из вр ше но на те ри то ри ји за мо ље не 
стра не или ме сту ко је је из јед на че но са том те ри то ри јом; ако је кри вич но 
де ло за ко је се тра жи из да ва ње (екс тра ди ци ја) по оце ни за мо ље не стра не 
по ли тич ко кри вич но де ло или де ло по ве за но са та квим кри вич ним де лом; 
ако се кри вич но де ло због ко јег се тра жи из да ва ње (екс тра ди ци ја) са сто ји 
у по вре ди вој них ду жно сти; ако је на сту пи ла за ста ре лост или ам не сти ја 
за де ло због ко јег се тра жи из да ва ње (екс тра ди ци ја), пре ма за ко ну јед не 
од стра на уго вор ни ца, или ако по сто је дру ги за кон ски раз ло зи због ко јих 
се не мо же по кре ну ти кри вич но го ње ње или из вр ше ње ка зне; ако се про-
тив тра же ног ли ца во ди кри вич ни по сту пак пред су дом за мо ље не стра не 
за иста де ла ко ја су пред мет мол бе за из да ва ње (екс тра ди ци ју); ако је ли це 
чи је се из да ва ње (екс тра ди ци ја) тра жи за исто кри вич но де ло на те ри то-
ри ји за мо ље не стра не већ прав но сна жно осу ђе но или је до не та од лу ка о 
об у ста вља њу кри вич ног по ступ ка.

Од ред ба ма чла на 540. За ко ни ка про пи са но је да су прет по став ке за 
из да ва ње окри вље них и осу ђе них ли ца: да ли це чи је се из да ва ње тра жи 
ни је др жа вља нин Ср би је и Цр не Го ре; да де ло због ко га се тра жи из да-
ва ње ни је из вр ше но на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, про тив ње или ње-
ног др жа вља ни на; да је де ло због ко га се тра жи из да ва ње кри вич но де ло 
и по до ма ћем за ко ну и по за ко ну др жа ве у ко јој је из вр ше но; да по до-
ма ћем за ко ну ни је на сту пи ла за ста ре лост кри вич ног го ње ња или за ста ре-
лост из вр ше ња ка зне или да кри вич но де ло ни је об у хва ће но ам не сти јом; 
да стра нац чи је се из да ва ње тра жи ни је због истог де ла од до ма ћег су да 
већ осу ђен, или да за исто де ло ни је од до ма ћег су да прав но сна жно осло-
бо ђен, осим ако се сти чу усло ви за по на вља ње кри вич ног по ступ ка пред-
ви ђе ни овим за ко ни ком, или да про тив стран ца ни је у Ре пу бли ци Ср би ји 
због истог де ла учи ње ног пре ма Ре пу бли ци Ср би ји по кре нут кри вич ни 
по сту пак, а ако је по кре нут по сту пак због де ла учи ње ног пре ма др жа вља-
ни ну Ср би је и Цр не Го ре, да је по ло же но обез бе ђе ње за оства ри ва ње имо-
вин ско-прав ног зах те ва оште ће ног; да је утвр ђе на исто вет ност ли ца чи је 
се из да ва ње тра жи и да има до вољ но до ка за за осно ва ну сум њу да је стра-
нац чи је се из да ва ње тра жи учи нио кри вич но де ло или да по сто ји прав-
но сна жна пре су да.

Од ред бом чла на 541. став (1) За ко ни ка про пи са но је да се по сту пак за 
из да ва ње окри вље них и осу ђе них стра на ца по кре ће по мол би стра не др-
жа ве, док је од ред бом чла на 542. став (3) про пи са но да ако мол ба од го ва-
ра усло ви ма из чла на 541. овог за ко ни ка, ис тра жни су ди ја ће стран цу од-
ре ди ти при твор, ако по сто је раз ло зи из чла на 142. овог за ко ни ка, од но сно 
пред у зе ће дру ге ме ре за обез бе ђе ње ње го вог при су ства, осим ако је већ из 
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са ме мол бе очи глед но да не ма ме ста из да ва њу и да при твор мо же тра ја ти 
нај ду же до из вр ше ња од лу ке о из да ва њу, али не ду же од го ди ну да на од 
да на при тва ра ња.

Од ред бом чла на 141. став (1) За ко ни ка про пи са но је да се при твор 
мо же од ре ди ти са мо под усло ви ма пред ви ђе ним у овом за ко ни ку и са мо 
ако се иста свр ха не мо же оства ри ти дру гом ме ром, а од ред бом чла на 142. 
став (2) тач ка 1) про пи са но је да се при твор мо же од ре ди ти у ци љу не сме-
та ног во ђе ња кри вич ног по ступ ка ако се ли це кри је или се не мо же утвр-
ди ти ње го ва исто вет ност, или ако по сто је дру ге окол но сти ко је ука зу ју на 
опа сност од бек ства.

Од ред ба ма чла на 143. За ко ни ка про пи са но је да се при твор од ре ђу је 
ре ше њем над ле жног су да (став 1.), као и да про тив ре ше ња о од ре ђи ва њу 
при тво ра при тво ре но ли це мо же из ја ви ти жал бу ве ћу (члан 24. став 6.) 
у ро ку од 24 са та од ча са пре да је ре ше ња, да се жал ба, ре ше ње о при тво-
ру и оста ли спи си до ста вља ју од мах ве ћу и да жал ба не од ла же из вр ше ње 
ре ше ња (став 4.). Од ред ба ма чла на 144. За ко ни ка про пи са но је да се при-
твор по од лу ци ве ћа (члан 24. став 6.) мо же про ду жи ти нај ви ше за два 
ме се ца и да је про тив ре ше ња ве ћа до зво ље на жал ба ко ја не за др жа ва из-
вр ше ње ре ше ња (став 2.).

Од ред бом чла на 146. став 2. За ко ни ка про пи са но је да је ве ће ду жно 
да и без пред ло га стра на ка ис пи та да ли још по сто је раз ло зи за при твор и 
да до не се ре ше ње о про ду же њу или уки да њу при тво ра, по ис те ку сва ких 
три де сет да на до сту па ња оп ту жни це на прав ну сна гу, а по ис те ку сва-
ка два ме се ца на кон сту па ња оп ту жни це на прав ну сна гу.Од ред бом чла-
на 546. За ко ни ка про пи са но је да ако ве ће над ле жног су да уста но ви да су 
ис пу ње не прет по став ке за из да ва ње стран ца (члан 540.), утвр ди ће то ре-
ше њем, про тив ког ре ше ња стра нац има пра во жал бе су ду од ре ђе ном ре-
пу блич ким про пи сом, док је од ред ба ма чла на 547. про пи са но да ако суд 
по во дом жал бе уста но ви да су ис пу ње не прет по став ке за из да ва ње стран-
ца, од но сно ако про тив та квог ре ше ња пр во сте пе ног су да не бу де уло же-
на жал ба, пред мет се до ста вља ор га ну од ре ђе ном по себ ним про пи сом, 
ко ји ће од лу чи ти о из да ва њу. Чла ном 548. став (1) За ко на про пи са но је да 
ор ган од ре ђен по себ ним про пи сом до но си ре ше ње ко јим се из да ва ње до-
зво ља ва или не до зво ља ва.

5. Оце њу ју ћи раз ло ге и на во де из не те у устав ној жал би са ста но ви-
шта на ве де них од ре да ба Уста ва и за ко на, Устав ни суд је у спро ве де ном 
по ступ ку утвр дио сле де ће:

Пра во на сло бо ду и без бед ност је јед но од основ них људ ских пра ва 
за јем че них Уста вом и фи зич ка сло бо да има ве ли ки зна чај за по је дин ца. 
Са аспек та за шти те људ ских пра ва при твор пред ста вља по себ но осе тљи-
ву ме ру огра ни че ња пра ва на сло бо ду. Из овог раз ло га су су до ви, у скла-
ду са устав ним од ред ба ма ко је се од но се на пра во и сло бо ду и без бед ност 
ли ца ко ји ма је од ре ђен при твор, као и од ред ба ма За ко ни ка о кри вич ном 
по ступ ку, ду жни да по сту па ју са на ро чи том хит но шћу ако се окри вље ни 
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на ла зи у при тво ру. Од ред ба ма чла на 30. став 1. Уста ва и чла на 142. став 2. 
За ко ни ка утвр ђе ни су усло ви под ко ји ма не ком ли цу за ко је по сто ји осно-
ва на сум ња да је учи ни ло кри вич но де ло мо же би ти од ре ђен при твор. У 
том сми слу ове од ред бе Уста ва од но се се на до но ше ње ре ше ња о од ре ђи-
ва њу при тво ра од стра не ис тра жног су ди је или над ле жног кри вич ног ве ћа 
су да, а не на про ду же ње при тво ра. Не сум њи во је и да се рок од 48 ча со ва 
за до но ше ње и до ста вља ње од лу ке о жал би на при твор из чла на 30. став 3. 
Уста ва од но си на ре ше ње о од ре ђи ва њу при тво ра, а не на од лу ку о жал би 
на ре ше ње о про ду же њу при тво ра. Ис пи ти ва ње да ли још по сто је раз ло зи 
за про ду же ње при тво ра, ре гу ли са но је од ред ба ма чла на 31. Уста ва, на ко је 
се под но си лац у устав ној жал би не по зи ва, а ко ји ма се у ста ву 2. на ла же да 
се при твор све де на нај кра ће нео п ход но вре ме, у скла ду са за ко ном. 

За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку про пи сан је исти рок (од 48 са ти) 
за до но ше ње од лу ке по жал би на ре ше ње о од ре ђи ва њу при тво ра (члан 
143. став 6.), док за од лу ку о жал би на ре ше ње о про ду же њу при тво ра та-
кво вре мен ско огра ни че ње не по сто ји (члан 144.). 

Ме ђу тим, Суд оце њу је да ова ко ја сно по ста вљен рок од 48 са ти за до-
но ше ње и до ста вља ње од лу ке о жал би на ре ше ње о од ре ђи ва њу при тво ра 
упу ћу је да и сва ка сле де ћа од лу ка ко јом се од лу чу је по жал би на ре ше-
ње о про ду же њу при тво ра мо ра би ти до не та у што кра ћем вре мен ском 
пе ри о ду по шту ју ћи зах тев „на ро чи те хит но сти“. У кон крет ном слу ча ју, 
Окру жни суд у Бе о гра ду је до нео ре ше ње о про ду же њу при тво ра Кри. 
1154/06-Кв. 3778/06 од 21. но вем бра 2006. го ди не, ко јим је утвр ђе но да се 
под но си о цу устав не жал бе про ду жа ва при твор ко ји по овом ре ше њу мо-
же тра ја ти нај ду же два ме се ца. На ве де но ре ше ње је по ста ло прав но сна-
жно тек 22. фе бру а ра 2007. го ди не, ка да је ре ше њем Вр хов ног су да Ср би је 
Кж. II 252/07 од би је на жал ба бра ни ла ца под но си о ца устав не жал бе и по-
твр ђе но пр во сте пе но ре ше ње. На и ме, пр во сте пе но ре ше ње о про ду же њу 
при тво ра је по ста ло прав но сна жно тек на кон 3 ме се ца и 1 дан од да на до-
но ше ња (у овом пе ри о ду је Вр хов ни суд два пу та уки дао ре ше ња пр во-
сте пе ног су да о про ду же њу при тво ра). Из на ве де ног про из ла зи да су до ви 
ни су хит но по сту па ли ка да су од лу чи ва ли о за ко ни то сти ли ше ња сло бо-
де, ка ко то из ри чи то на ла же од ред ба чла на 27. став 3. Уста ва.

Из из не тих раз ло га, Устав ни суд утвр ђу је да је у по ступ ку по жал би на 
ре ше ње Окру жног су да у Бе о гра ду Кри. 1154/06-Кв. 3778/06 од 21. но вем бра 
2006. го ди не, ре ше ње Окру жног су да у Бе о гра ду Кри. 1154/06-Кв. 4056/06 
од 26. де цем бра 2006. го ди не и ре ше ње Кри. 1154/06-Кре. 2/07 од 24. ја ну а ра 
2007. го ди не, у ко ме су до не та ре ше ња Вр хов ног су да Ср би је Кж. II 2182/06 
од 22. де цем бра 2006. го ди не, Кж. II 121/07 од 18. ја ну а ра 2007. го ди не и Кж. 
II 252/07 од 22. фе бру а ра 2007. го ди не, по вре ђе но Уста вом га ран то ва но пра-
во под но си о ца устав не жал бе на сло бо ду из чла на 27. став 3. Уста ва.

Суд оце њу је да под но си о цу устав не жал бе ни је по вре ђе но пра во из чла-
на 30. став 3. Уста ва, с об зи ром на то да се од ред бе овог чла на од но се на пра-
ва ли ца ко ји ма је при твор од лу ком су да ини ци јал но од ре ђен, а не на од лу ку 
по жал би про тив ре ше ња о про ду же њу при тво ра у то ку ње го вог тра ја ња.
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6. Уста вом је утвр ђе но да је ли ше ње сло бо де до пу ште но са мо из раз-
ло га и у по ступ ку ко ји су пред ви ђе ни за ко ном. На осно ву на ве де ног се 
на ме ћу два ме ри ла за ко ни то сти ли ше ња сло бо де. Пр во, да ли ше ње сло-
бо де мо же би ти до пу ште но са мо из раз ло га пред ви ђе ним за ко ном и дру-
го, да ли ше ње сло бо де мо же би ти до пу ште но са мо у за ко ном про пи са ном 
по ступ ку. О за ко ни то сти ли ше ња сло бо де од лу чу је над ле жни суд или по 
жал би ли ца ли ше ног сло бо де на ре ше ње о од ре ђи ва њу при тво ра, од но сно 
ре ше ње о про ду же њу при тво ра, или по пред ло гу ли ца ли ше ног сло бо де 
за уки да ње при тво ра и ду жан је да хит но од лу чи о за ко ни то сти и на ре ди 
пу шта ње на сло бо ду уко ли ко је ли ше ње сло бо де би ло не за ко ни то. Основ-
ни циљ ове устав не од ред бе је да се спре чи са мо вољ но и не за ко ни то ли-
ше ње сло бо де не ког ли ца.Са гла сно од ред ба ма чла на 30. став 1. Уста ва и 
чла на 142. став 2. За ко ни ка, при твор се пре ма не ком ли цу мо же од ре ди ти 
са мо уко ли ко су ку му ла тив но ис пу ње на два усло ва: да по сто ји осно ва на 
сум ња да је ли це учи ни ло кри вич но де ло и да је при тва ра ње нео п ход но 
ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка. При твор се мо же од ре ди ти и уки ну ти 
са мо ре ше њем над ле жног су да, из че га про из ла зи да је од лу ка о од ре ђи ва-
њу при тво ра кон сти ту тив на, те да при твор као ме ра за не сме та но во ђе ње 
кри вич ног по ступ ка тра је све до до но ше ња од лу ке су да о уки да њу при-
тво ра. Да кле, пре ма за кон ским ре ше њи ма, при твор на ста је до но ше њем 
ре ше ња о од ре ђи ва њу при тво ра и пре ста је до но ше њем ре ше ња о уки да њу 
при тво ра, док се ре ше њем о про ду же њу при тво ра кон тро ли ше да ли и да-
ље по сто је раз ло зи за за др жа ва ње не ког ли ца у при тво ру. Над ле жни суд 
је ду жан да, по слу жбе ној ду жно сти и без пред ло га стра на ка, ис пи та да ли 
још по сто је раз ло зи за за др жа ва ње ли ца у при тво ру, те уко ли ко раз ло зи и 
да ље по сто је, при твор се ре ше њем про ду жа ва до да ље од лу ке су да. Про-
тив ре ше ња о про ду же њу при тво ра до зво ље на је жал ба ко ја не за др жа-
ва из вр ше ње ре ше ња, о ко јој од лу чу је ви ши суд. При ли ком од лу чи ва ња о 
жал би, ви ши суд је овла шћен да, уко ли ко утвр ди да ре ше ње о про ду же њу 
при тво ра не са др жи раз ло ге о од луч ним чи ње ни ца ма, а да ти раз ло зи су 
не ја сни, сво јим ре ше њем уки не ре ше ње о про ду же њу при тво ра и пред мет 
вра ти пр во сте пе ном су ду на по нов но раз ма тра ње и од лу чи ва ње. 

Уста вом је утвр ђе но да се од ред бе о људ ским и ма њин ским пра ви ма 
ту ма че у ко рист уна пре ђе ња вред но сти де мо крат ског дру штва, са гла сно 
ва же ћим ме ђу на род ним стан дар ди ма људ ских и ма њин ских пра ва, као и 
прак си ме ђу на род них ин сти ту ци ја ко је над зи ру њи хо во спро во ђе ње (чла-
на 18. став 3.). Устав ни суд је сле дом на ве де ног, при ли ком оце не на во да и 
до но ше ње од лу ке у овом пред ме ту имао у ви ду и прак су Европ ског су да 
за људ ска пра ва у Стра збу ру ко ји је из нео ми шље ње да: „Ка да је на лог за 
ли ше ње сло бо де ка сни је по ни штен од стра не ви шег су да то ни је ауто мат-
ски ре тро ак тив но ути ца ло на ва ља ност при тво ра“ (ви де ти, из ме ђу оста-
лих, Bo za no v. Fran ce, од 18. но вем бра 1986. го ди не, став 55. и Do uiyeb v. 
Hol land, од 8. ав гу ста 1999. го ди не, ст. 44. до 45.). Из на ве де ног про из ла зи 
да, у кон крет ном слу ча ју, чи ње ни ца да су пр во сте пе на ре ше ња о про ду-
же њу при тво ра у на ве де ном кон тек сту би ла уки ну та по жал би од стра не 
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ви шег су да, не зна чи да је да ље тра ја ње при тво ра би ло не за ко ни то. Сле-
дом на ве де ног, Устав ни суд је утвр дио да је нео сно ван на вод под но си о-
ца устав не жал бе да се, с об зи ром на то да су ре ше ња Окру жног су да у 
Бе о гра ду Кри. 1154/06-Кв. 3778/06 од 21. но вем бра 2006. го ди не и Кри. 
1154/06-Кв. 4056/06 од 26. де цем бра 2006. го ди не би ла уки ну та од стра не 
Вр хов ног су да Ср би је, на ла зио од 21. ја ну а ра 2007. го ди не на да ље, у при-
тво ру без прав ног осно ва.  

С об зи ром на то да је под но си лац устав не жал бе од лу ком су да (ре ше-
њем ис тра жног су ди је Окру жног су да у Бе о гра ду Кри. 1154/06 од 16. ју на 
2006. го ди не) ли шен сло бо де из раз ло га и у по ступ ку ко ји су пред ви ђе ни 
за ко ном (од ред бом чла на 543. став 2, у ве зи са чла ном 142. став 2. тач ка 1. 
За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку) и да је при твор под но си о цу у ка сни јим 
фа за ма кон тро ли сан и про ду жа ван та ко ђе из раз ло га и у по ступ ку пред-
ви ђе ним за ко ном, Устав ни суд је оце нио да под но си о цу устав не жал бе 
ни су по вре ђе на пра ва из чл. 27. став 1. и 30. став 1. Уста ва.   

7. О ис пу ње но сти за кон ских прет по став ки за из ру че ње под но си о ца 
устав не жал бе Ре пу бли ци Ма ке до ни ји од лу чи ва ли су Уста вом и за ко ном 
уста но вље ни ор га ни суд ске вла сти у гра ни ца ма про пи са не над ле жно сти и у 
по ступ ку спро ве де ном на осно ву за ко на. Окру жни суд у Бе о гра ду је при ли-
ком до но ше ња оспо ре ног ре ше ња о ис пу ње но сти за кон ских прет по став ки 
за из да ва ње под но си о ца устав не жал бе Ре пу бли ци Ма ке до ни ји по сту пио 
у скла ду са од ред ба ма За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку и од ред ба ма Уго-
во ра из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре и Ре пу бли ке Ма ке до ни је о прав ној по мо-
ћи у гра ђан ским и кри вич ним ства ри ма. Под но си о цу устав не жал бе би ло 
је омо гу ће но да ко ри шће њем сво јих про це сних пра ва уче ству је у по ступ-
ку, пра ти ње гов ток и пред у зи ма за ко ном до пу ште не рад ње. Про тив од лу ке 
Окру жног су да у Бе о гра ду о ис пу ње но сти усло ва за из ру че ње под но си лац 
устав не жал бе је ис ко ри стио пра во на под но ше ње жал бе дру го сте пе ном 
су ду ко ји је раз мо трио и од лу чио о свим жал бе ним на во ди ма под но си о-
ца устав не жал бе. На осно ву из не тог, Устав ни суд је оце нио да под но си о цу 
устав не жал бе ни је по вре ђе но пра во на пра вич но су ђе ње за јем че но чла ном 
32. Уста ва. По ред то га, оспо ре ним ре ше њи ма ко ји ма је од лу че но о ис пу ње-
но сти за кон ских прет по став ки за из ру че ње под но си о цу устав не жал бе ни 
на ко ји на чин ни је по вре ђе но на че ло прет по став ке не ви но сти за јем че но 
чла ном 34. став 3. Уста ва. У по гле ду на во да под но си о ца да су по вре де на ве-
де них пра ва учи ње не и од стра не су до ва у Ре пу бли ци Ма ке до ни ји, на по ми-
ње мо да Устав ни суд ни је над ле жан да утвр ђу је да ли су под но си о цу устав-
не жал бе по вре ђе на пра ва ак ти ма и рад ња ма дру ге др жа ве. 

Под но си о цу устав не жал бе ни је по вре ђе но пра во на прав но сред ство 
за јем че но чла ном 36. став 2. Уста ва, из раз ло га што је у то ку по ступ ка за 
утвр ђи ва ње ис пу ње но сти усло ва за из ру че ње, под но си лац устав не жал-
бе ис ко ри стио пра во на под но ше ње жал бе про тив пр во сте пе ног ре ше ња 
Окру жног су да у Бе о гра ду и да је Вр хов ни суд, као не по сред но ви ши суд, 
ре ша ва ју ћи по жал би, раз мо трио спи се пред ме та, све жал бе не раз ло ге, те 
пи сме ни пред лог Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца и од лу чио у скла ду са сво јим 
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овла шће њи ма из За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку. На овај на чин је под-
но си о цу устав не жал бе обез бе ђе на дво сте пе ност у од лу чи ва њу о ње го-
вим пра ви ма и оба ве за ма, као и пра во да о жал би од лу чу је дру го сте пе ни 
ор ган. У по гле ду на во да под но си о ца да му је пра во на прав но сред ство 
по вре ђе но и из раз ло га што је од лу ка о ис пу ње но сти усло ва за из ру че-
ње до не та пре окон ча ња управ ног спо ра пред ве ћем за управ не спо ро ве 
Вр хов ног су да по кре ну тог ту жбом про тив ко нач ног ре ше ња Ми ни стар-
ства уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је од 5. сеп тем бра 2006. го ди не, 
а ко јим ре ше њем је од би јен зах тев М. С. за по нов но сти ца ње др жа вљан-
ства Ре пу бли ке Ср би је, Устав ни суд је оце нио да је исти на вод нео сно ван. 
Ово из раз ло га што се по вре дом пра ва на прав но сред ство у по ступ ку за 
из да ва ње окри вље них или осу ђе них ли ца не мо же сма тра ти не до но ше ње 
од лу ке су да по под не том прав ном сред ству у не ком дру гом по ступ ку, ко ји 
је во ђен по зах те ву за по нов но сти ца ње др жа вљан ства Ре пу бли ке Ср би је. 
То су два раз ли чи та и не за ви сна по ступ ка, у сва ком од њих је под но си лац 
устав не жал бе ко ри стио прав но сред ство (жал бу у по ступ ку за из да ва ње 
окри вље них или осу ђе них ли ца, од но сно ту жбу у управ ном спо ру про тив 
ко нач ног управ ног ак та у по ступ ку по зах те ву за по нов но сти ца ње др жа-
вљан ства). Нај зад, чи ње ни ца да је дан по сту пак ни је прав но сна жно окон-
чан се не мо же сма тра ти по вре дом пра ва на прав но сред ство у дру гом 
по ступ ку. Та ко ђе, у мо мен ту под но ше ња мол бе Ре пу бли ке Ма ке до ни је Ре-
пу бли ци Ср би је за из да ва ње (екс тра ди ци ју), под но си лац устав не жал бе 
ни је био др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је, а што је је дан од усло ва за до зво-
ље ност из ру че ња, про пи сан од ред ба ма чла на 39. Уго во ра из ме ђу Ср би је и 
Цр не Го ре и Ре пу бли ке Ма ке до ни је о прав ној по мо ћи у гра ђан ским и кри-
вич ним ства ри ма, а на ко ји се и сам под но си лац устав не жал бе по зи ва, да 
се не ће одо бри ти из да ва ње (екс тра ди ци ја) ли ца ко ја су у вре ме под но ше-
ња мол бе за из да ва ње (екс тра ди ци ју) др жа вља ни за мо ље не стра не.

8. По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, у скла ду са од ред бом чла на 89. 
став 1. За ко на о Устав ном су ду, усво јио устав ну жал бу у де лу ко ји се од-
но си на по вре ду пра ва под но си о ца устав не жал бе на сло бо ду из чла на 27. 
став 3. Уста ва, док је у пре о ста лом де лу од био устав ну жал бу.

Устав ни суд је оце нио да се, у кон крет ном слу ча ју, пра вич но за до во ље ње 
због утвр ђе не по вре де пра ва под но си о цу устав не жал бе оства ру је об ја вљи-
ва њем Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

На осно ву од ред бе 45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, Суд је до нео 
Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-39/2007 од 16. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 63/09)

По вре да пра ва на тра ја ње при тво ра
из чла на 31. ст. 1. и 2. Уста ва

Устав ни суд до нео је
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О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба М. Р. и утвр ђу је да je ре ше њем Окру жног 
су да у Бе о гра ду – Ве ће за рат не зло чи не Кв. В. 87/08 од 20. ок то бра 2008. 
го ди не и ре ше њем Вр хов ног су да Ср би је – Ве ће за рат не зло чи не Кж. II р. 
з. 46/08 од 17. но вем бра 2008. го ди не, по вре ђе но пра во под но си о ца устав-
не жал бе за јем че но одредбaмa чла на 31. ст. 1. и 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би-
је, док се у пре о ста лом де лу устав на жал ба од би ја.

2. Ова од лу ка об ја ви ће се у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

О б р а з л о ж е њ е
1. М. Р. из Н. С. је 5. де цем бра 2008. го ди не под нео бла го вре ме ну и до-

зво ље ну устав ну жал бу, пре ко пу но моћ ни ка Г. Н., И. О. и Б. М., адво ка та 
из Б, про тив ре ше ња Окру жног су да у Бе о гра ду – Ве ће за рат не зло чи не 
Кв. В. 87/08 од 20. ок то бра 2008. го ди не и ре ше ња Вр хов ног су да Ср би је – 
Ве ће за рат не зло чи не Кж. II р. з. 46/08 од 17. но вем бра 2008. го ди не, због 
по вре де пра ва на сло бо ду и без бед ност, при тво ра и тра ја ња при тво ра за-
јем че них од ред ба ма чла на 27, чл. 30. и 31. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Из 
са др жи не устав не жал бе, Суд је утвр дио да се по вре де пра ва ко је под но-
си лац на во ди од но се на од ред бе чла на 27. став 1, чла на 30. став 1. и чла на 
31. ст. 1. и 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

Под но си лац устав не жал бе у устав ној жал би на во ди:
–  да се про тив ње га и још три на ест ли ца во ди по сту пак пред Окру-

жним су дом у Бе о гра ду – Ве ће за рат не зло чи не, због кри вич ног де-
ла рат ни зло чин про тив ци вил ног ста нов ни штва из чла на 142. став 
1. КЗ СРЈ, ко ји је у фа зи глав ног пре тре са; 

–  да се од укуп но че тр на ест окри вље них, пе то ри ца и да ље на ла зе у 
при тво ру, док се оста ли бра не са сло бо де (на кон што су сви осим 
јед ног би ли у при тво ру то ком тра ја ња овог по ступ ка); 

–  да је ре ше њем Окру жног су да у Бе о гра ду – Ве ће за рат не зло чи не Кв. 
В. 87/08 од 20. oк т обра 2008. го ди не, пре ма под но си о цу устав не жал-
бе про ду жен при твор и да је од ре ђе но да му по том ре ше њу при твор 
мо же тра ја ти два ме се ца, те да је про ду же ње при тво ра за сно ва но на 
од ред би чла на 142. став. 2. тач ка 5. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку;

–  да је ре ше њем Вр хов ног су да Ср би је – Ве ће за рат не зло чи не Кж. II 
р. з. 46/08 од 17. но вем бра 2008. го ди не од би је на жал ба бра ни ла ца и 
по твр ђе но ре ше ње Окру жног су да у Бе о гра ду – Ве ће за рат не зло чи-
не Кв. В. 87/08 од 20. oк т обра 2008. го ди не; 

– да се под но си лац устав не жал бе и да ље на ла зи у при тво ру;
–  да сма тра да ни Окру жни суд у Бе о гра ду ни Вр хов ни суд Ср би је у 

сво јим ре ше њи ма, осим про пи са не ка зне и те жи не кон крет ног кри-
вич ног де ла, не на во де дру ге раз ло ге за про ду же ње при тво ра, те да 
ни су да ти ја сни раз ло зи и кри те ри ју ми на осно ву ко јих се под но си-
лац устав не жал бе и да ље на ла зи у при тво ру; 
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–  да на во ди пр во сте пе ног ре ше ња да је про ду же ње при тво ра нео п-
ход но у ци љу не сме та ног во ђе ња кри вич ног по ступ ка „јер је у кон-
крет ном слу ча ју из вр ше ња рат них зло чи на у сла вон ском се лу Ло вас 
1991. го ди не, би ло по ве за ног де ло ва ња ви ше из вр ши ла ца и смр ти 
нај ма ње се дам де сет ли ца те уни ште ња имо ви не ве ћег оби ма“, сто је 
и у од но су на окри вље не ко ји ма је при твор уки нут и омо гу ће но им 
да се бра не са сло бо де, а да се кри вич ни по сту пак не сме та но во ди 
упр кос чи ње ни ци да се де ве то ри ца од че тр на ест окри вље них бра не 
са сло бо де.

Из све га на ве де ног сма тра да је ја сно да про ду же ње при тво ра пре ма 
под но си о цу устав не жал бе ни је би ло нео п ход но са ста но ви шта во ђе ња 
кри вич ног по ступ ка, те да му је ти ме на ру ше но пра во на сло бо ду га ран-
то ва но Уста вом.

2. У устав ној жал би је под но си лац по кре нуо и пи та ње са гла сно сти од-
ред бе чла на 142. став 2. тач ка 5 За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку са Уста-
вом Ре пу бли ке Ср би је. Сма тра да по ме ну та од ред ба евен ту ал но мо же би-
ти у са гла сно сти са Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и 
основ них сло бо да, уко ли ко се раз ло зи за од ре ђи ва ње при тво ра из тач ке 
5. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку укла па ју у кон текст че твр тог осно ва 
за од ре ђи ва ње при тво ра ко ји при хва та Европ ски суд за људ ска пра ва, а 
тај основ је сте по тре ба да се одр жи јав ни ред. Ука зу је, при то ме, и на од-
лу ку Са ве зног устав ног су да од 7. де цем бра 2000. го ди не, ко јом је утвр ђе-
но, in ter alia, да од ред ба чла на 191. став 2. тач ке 4. та да ва же ћег За ко на о 
кри вич ном по ступ ку ни је би ла у са гла сно сти са чла ном 24. став 1. Уста ва 
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је из 1992. го ди не.

3. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал-
ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор-
га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се 
по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва или сло бо де за јем-
че не Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред-
ства за њи хо ву за шти ту. 

Од ред бом чла на 22. став 1. Уста ва, утвр ђе но је да сва ко има пра во на 
суд ску за шти ту ако му је по вре ђе но или ус кра ће но не ко људ ско или ма-
њин ско пра во за јем че но Уста вом, као и пра во на укла ња ње по сле ди ца ко-
је су по вре дом на ста ле. 

Чла ном 27. став 1. Уста ва, за јем че но је да сва ко има пра во на лич ну 
сло бо ду и без бед ност. Ли ше ње сло бо де до пу ште но је са мо из раз ло га и у 
по ступ ку ко ји су пред ви ђе ни за ко ном.

Од ред бом чла на 30. став 1. Уста ва за јем че но је да ли це за ко је по сто ји 
осно ва на сум ња да је учи ни ло кри вич но де ло мо же би ти при тво ре но са-
мо на осно ву од лу ке су да, ако је при тва ра ње нео п ход но ра ди во ђе ња кри-
вич ног по ступ ка.

Чла ном 31. Уста ва утвр ђе но је, по ред оста лог, да тра ја ње при тво ра 
суд сво ди на нај кра ће нео п ход но вре ме, има ју ћи у ви ду раз ло ге при тво ра 
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(став 1.), као и да се по сле по ди за ња оп ту жни це тра ја ње при тво ра суд 
сво ди на нај кра ће нео п ход но вре ме, у скла ду са за ко ном (став 2.).

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни суд 
утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под но си о-
ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но пра во или сло бо да.

4. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у до ку мен та-
ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу и утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но-
сти од зна ча ја за од лу чи ва ње:

– Пред Окру жним су дом у Бе о гра ду – Ве ћем за рат не зло чи не во ди се 
кри вич ни по сту пак про тив под но си о ца устав не жал бе и још три на ест ли-
ца, по оп ту жни ци Ту жи ла штва за рат не зло чи не, због по сто ја ња осно ва-
не сум ње да су као са и звр ши о ци из вр ши ли кри вич но де ло рат ни зло чин 
про тив ци вил ног ста нов ни штва, про пи са но од ред бом чла на 142. став 1. 
КЗ СРЈ у ве зи са чла ном 22. КЗ СРЈ;

– Под но си лац устав не жал бе на ла зи се у при тво ру од 28. ма ја 2007. 
го ди не ка да је ли шен сло бо де, по ре ше њу ис тра жног су ди је Окру жног су-
да у Бе о гра ду – Ве ће за рат не зло чи не Ки. В. 7/07 од 30. ма ја 2007. го ди не, 
ко ји му је од ре ђен на осно ву од ред бе чла на 142. став 2. тач ка 2. За ко ни ка 
о кри вич ном по ступ ку, а ко ји му је ка сни је про ду жен на осно ву од ред бе 
чла на 142. став 2. тач ка 5. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку.

– Окру жни суд у Бе о гра ду – Ве ће за рат не зло чи не је по слу жбе ној 
ду жно сти, у сми слу од ред бе чла на 146. став 2. За ко ни ка о кри вич ном по-
ступ ку, ис пи ти вао да ли и да ље сто је раз ло зи за при твор пре ма под но си-
о цу устав не жал бе и још пет ли ца и ре ше њем Кв. В. 87/08 од 20. ок то бра 
2008. го ди не им је про ду жио при твор, ко ји по том ре ше њу мо же тра ја ти 
нај ду же два ме се ца. При твор је про ду жен јер по оце ни кри вич ног ве ћа и 
да ље сто је раз ло зи за за др жа ва ње окри вље них у при тво ру у сми слу од ред-
бе чла на 142. став 2. тач ка 5. За ко ни ка, уз обра зло же ње да се про ду же ње 
при тво ра по ка зу је оправ да ним и нео п ход ним у ци љу не сме та ног во ђе ња 
кри вич ног по ступ ка с об зи ром на то да „се окри вље ни ма ста вља на те рет 
из вр ше ње кри вич ног де ла за ко је је за ко ном про пи са на ка зна пре ко де сет 
го ди на, па има ју ћи у ви ду исто вре ме но и на чин из вр ше ња кри вич ног де-
ла – по ве за но де ло ва ње ви ше из вр ши ла ца, и окол но сти ко је се мо гу сма-
тра ти по себ но те шким због на ста лих по сле ди ца у ви ду по вре де те ле сног 
ин те гри те та ве ћег бро ја ли ца и смр ти нај ма ње се дам де сет ци вил них ли ца, 
те оште ће ња и уни ште ња имо ви не у знат ној вред но сти“.

– Вр хов ни суд Ср би је – Ве ће за рат не зло чи не је ре ше њем Кж. II р. з. 
46/08 од 17. но вем бра 2008. го ди не од био као нео сно ва не жал бе окри вље-
них и бра ни ла ца из ја вље них про тив ре ше ња Окру жног су да у Бе о гра ду – 
Ве ће за рат не зло чи не Кв. В. 87/08 од 20. ок то бра 2008. го ди не.

У оспо ре ном ре ше њу на во ди се да је пр во сте пе ни суд пра вил но по-
сту пио ка да је пре ма окри вље ни ма про ду жио при твор и да из не ти раз ло-
зи оправ да ва ју став су да о по сто ја њу за кон ских осно ва по ко ме је при твор 
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овим окри вље ни ма про ду жен. До да је се да „осим по сто ја ња осно ва не сум-
ње да су окри вље ни из вр ши ли кри вич но де ло за ко је је по за ко ну про пи-
са на ка зна пре ко де сет го ди на, по сто ји и осно ва на сум ња у по гле ду на чи на 
из вр ше ња кри вич ног де ла за сва ког од окри вље них пред ста вље на у чи ње-
нич ном опи су оп ту жни це, те осно ва на сум ња да су окри вље ни по ве за ним 
де ло ва њем са ви ше раз ли чи тих рад њи по вре ди ли и угро зи ли фи зич ко и 
пси хич ко ста ње и ин те гри тет ви ше ли ца, уни шта ва ју ћи њи хо ву имо ви-
ну, што је има ло за по сле ди цу те шка те ле сна по вре ђи ва ња и смрт ве ли-
ког бро ја ли ца, па је про ду же ње при тво ра по чла ну 142. став 2. тач ка 5. 
ЗКП, ну жно и оправ да но“. На кра ју се у оспо ре ном ре ше њу кон ста ту је да 
су нео сно ва ни на во ди из жал би „да у оспо ре ном ре ше њу ни су ин ди ви ду-
а ли зи ра не чи ње ни це ко је се ти чу на чи на из вр ше ња кри вич ног де ла у од-
но су на сва ког од окри вље них… и да је без зна ча ја на пра вил ност ре ше ња 
о про ду же њу при тво ра чи ње ни ца да је у до са да шњем то ку по ступ ка де вет 
уче сни ка пу ште но на сло бо ду“.

5. За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 70/01 и 
68/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05 и 49/07) про пи са-
но је: да пре до но ше ња прав но сна жне пре су де или ре ше ња о ка жња ва њу, 
окри вље ни мо же би ти огра ни чен у сво јој сло бо ди и дру гим пра ви ма са мо 
под усло ви ма ко је од ре ђу је овај за ко ник (члан 1. став 2.); да тра ја ње при-
тво ра мо ра би ти све де но на нај кра ће по треб но вре ме (члан 16. став 3.); да 
се при твор мо же од ре ди ти са мо под усло ви ма пред ви ђе ним у овом за ко ни-
ку и са мо ако се иста свр ха не мо же оства ри ти дру гом ме ром, да је ду жност 
свих ор га на ко ји уче ству ју у кри вич ном по ступ ку и ор га на ко ји им пру жа ју 
прав ну по моћ да по сту па ју са на ро чи том хит но шћу ако се окри вље ни на ла-
зи у при тво ру, те да ће се у то ку це лог по ступ ка при твор уки ну ти, чим пре-
ста ну раз ло зи на осно ву ко јих је био од ре ђен (члан 141.став 1. до 3.). 

Од ред ба ма чла на 142. став 2. За ко ни ка про пи са но је: да ако по сто ји 
осно ва на сум ња да је од ре ђе но ли це учи ни ло кри вич но де ло, а не по сто је 
усло ви за при твор из ста ва 1. овог чла на, у ци љу не сме та ног во ђе ња кри-
вич ног по ступ ка, при твор се про тив тог ли ца мо же од ре ди ти: ако по сто-
је окол но сти ко је ука зу ју да ће уни шти ти, са кри ти, из ме ни ти или фал си-
фи ко ва ти до ка зе или тра го ве кри вич ног де ла или ако осо би те окол но сти 
ука зу ју да ће оме та ти по сту пак ути ца њем на све до ке, са у че сни ке или при-
кри ва че (тач ка 2.); ако је за кри вич но де ло про пи са на ка зна за тво ра пре ко 
де сет го ди на и ако је то оправ да но због на чи на из вр ше ња или дру гих по-
себ но те шких окол но сти кри вич ног де ла (тач ка 5.).

Оста ле од ред бе За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку ко је су од зна ча ја за 
од лу чи ва ње про пи су ју: да по сле пре да је оп ту жни це су ду, до за вр шет ка 
глав ног пре тре са, при твор се мо же, по при ба вље ном ми шље њу јав ног ту-
жи о ца, кад се по сту пак во ди по ње го вом зах те ву, од ре ди ти или уки ну ти 
са мо ре ше њем ве ћа, да је ве ће ду жно да и без пред ло га стра на ка ис пи та да 
ли по сто је раз ло зи за при твор и да до не се ре ше ње о про ду же њу или уки-
да њу при тво ра, по ис те ку сва ких три де сет да на до сту па ња оп ту жни це на 
прав ну сна гу, а по ис те ку сва ка два ме се ца на кон сту па ња оп ту жни це на 
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прав ну сна гу, да жал ба на ре ше ње из ст. 1. и 2. овог чла на не за др жа ва из-
вр ше ње ре ше ња и да про тив ре ше ња ве ћа ко јим се од би ја пред лог за од ре-
ђи ва ње или уки да ње при тво ра жал ба ни је до зво ље на (члан 146. став 1. до 
4.); да о жал би про тив ре ше ња пр во сте пе ног су да од лу чу је дру го сте пе ни 
суд у сед ни ци ве ћа ако овим за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но, а да ре ша-
ва ју ћи о жал би, суд мо же ре ше њем од ба ци ти жал бу као не бла го вре ме ну 
или као не до зво ље ну, од би ти жал бу као нео сно ва ну, или ува жи ти жал-
бу и ре ше ње пре и на чи ти или уки ну ти, и по по тре би, пред мет упу ти ти на 
по нов но од лу чи ва ње (члан 401. став 1. и 3.).

6. Устав ни суд је, при ли ком до но ше ња од лу ке у овом устав но суд ском 
пред ме ту, це не ћи ци ти ра не од ред бе Уста ва и За ко ни ка, по шао од чи ње ни-
це да је пра во на сло бо ду и без бед ност јед но од основ них људ ских пра ва 
за јем че них Уста вом и да фи зич ка сло бо да има ве ли ки зна чај за по је дин ца. 
Од ред бом чла на 27. став 1. Уста ва утвр ђе но је да је ли ше ње сло бо де до пу-
ште но са мо из раз ло га и у по ступ ку ко ји су пред ви ђе ни за ко ном, из че га 
се на ме ћу два ме ри ла за ко ни то сти ли ше ња сло бо де. Пр во, да ли ше ње сло-
бо де мо ра би ти са мо из раз ло га пред ви ђе ног за ко ном, и дру го, у скла ду 
са за ко ном про пи са ним по ступ ком. О за ко ни то сти ли ше ња сло бо де од лу-
чу је над ле жни суд по слу жбе ној ду жно сти, као и по жал би ли ца ли ше ног 
сло бо де, и ду жан је да хит но од лу чи о за ко ни то сти и на ре ди хит но пу-
шта ње на сло бо ду уко ли ко је ли ше ње сло бо де би ло не за ко ни то. Основ ни 
циљ ова кве устав не од ред бе је сте да се спре чи са мо вољ но и не за ко ни то 
ли ше ње сло бо де не ког ли ца.

Са гла сно од ред ба ма чла на 30. став 1. Уста ва и чла на 142. став 2. За-
ко ни ка, при твор се пре ма не ком ли цу мо же од ре ди ти са мо уко ли ко су 
ку му ла тив но ис пу ње на два усло ва: да по сто ји осно ва на сум ња да је ли це 
учи ни ло кри вич но де ло и да је при тва ра ње нео п ход но ра ди во ђе ња кри-
вич ног по ступ ка.

Тра ја ње при тво ра од по ди за ња оп ту жни це до за вр шет ка глав ног пре-
тре са Уста вом и За ко ни ком ни је огра ни че но, али је над ле жни суд, са гла-
сно од ред ба ма чла на 31. ст. 1. и 2. Уста ва и чла на 146. став 2. За ко ни ка, 
ду жан да тра ја ње при тво ра све де на нај кра ће нео п ход но вре ме, има ју ћи 
у ви ду раз ло ге при тво ра, те да у од ре ђе ним вре мен ским ин тер ва ли ма, по 
слу жбе ној ду жно сти, и без пред ло га стра на ка, ис пи та да ли још по сто је 
раз ло зи за за др жа ва ње ли ца у при тво ру или не, те уко ли ко и да ље раз ло зи 
по сто је, при твор се ре ше њем про ду жа ва до да ље од лу ке су да. По сле сту-
па ња оп ту жни це на прав ну сна гу, рок за ис пи ти ва ње раз ло га за при твор 
је по ис те ку сва ка два ме се ца од сту па ња оп ту жни це на прав ну сна гу. Из 
на ве де ног про из ла зи да уко ли ко суд оце ни да и да ље по сто је раз ло зи за 
при твор и с тим у ве зи не до не се од лу ку о ње го вом уки да њу, при твор као 
ме ра и да ље тра је све до до но ше ња од лу ке ко јом се при твор уки да.

Из на ве де ног не дво сми сле но про из ла зи да при твор, као за кон ска ме-
ра ко јом се од у зи ма основ но људ ско пра во на сло бо ду, пред ста вља по себ-
но осе тљи ву ме ру од у зи ма ња лич не сло бо де чо ве ка у пе ри о ду пре до но-
ше ња прав но сна жне суд ске од лу ке о кри ви ци. При твор ни је ка зна и за 
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при тво ре ни ка се не сме пре тво ри ти у ка зну. При твор се, на и ме, од ре ђу је 
пре не го што је прав но сна жном суд ском од лу ком утвр ђе на кри ви ца, та ко 
да то ком тра ја ња ме ре при тво ра у кри вич ном по ступ ку ко ји ни је прав но-
сна жно окон чан, још увек у пот пу но сти ва жи Уста вом и За ко ни ком утвр-
ђе на прет по став ка не ви но сти.

7. Не ма сум ње да је ли ше ње сло бо де под но си о ца устав не жал бе у кон-
крет ном слу ча ју из вр ше но због по сто ја ња осно ва не сум ње да је из вр шио 
те шко кри вич но де ло, а у ци љу не сме та ног во ђе ња кри вич ног по ступ-
ка. Устав ни суд, ме ђу тим, на гла ша ва да је по сто ја ње осно ва не сум ње да 
је не ко ли це из вр ши ло кри вич но, а у ци љу не сме та ног во ђе ња кри вич-
ног по ступ ка, услов si ne qua non за по сто ја ње за ко ни то сти, ка ко при ли-
ком од ре ђи ва ња та ко и при ли ком про ду жа ва ња ме ре при тво ра. Ме ђу тим, 
над ле жни су до ви су при ли ком до но ше ња од лу ке о при тво ру, у слу ча ју ка-
да утвр де да и да ље по сто је раз ло зи за да ље за др жа ва ње на сна зи ове ме-
ре, ду жни да по себ но обра зло же раз ло ге за при твор у сва ком по је ди нач-
ном слу ча ју. Ар би трар но ли ша ва ње сло бо де по сто ји он да ка да над ле жни 
ор га ни не обра зло же на за до во ља ва ју ћи на чин раз ло ге због ко јих је ли ша-
ва ње сло бо де би ло нео п ход но (пре су да Kay про тив Ве ли ке Бри та ни је, од 
1. мар та 1994, став 31.) или ако суд да је стал но иден тич не и сте ре о тип не 
раз ло ге због ко јих је до не то ре ше ње о про ду же њу при тво ра, а да при то ме 
не ела бо ри ра но ве раз ло ге због ко јих је про ду же ње при тво ра нео п ход но 
(пре су да Man sur про тив Тур ске, од 8. ју на 1995, став 55.). Та ко ђе, над ле-
жни суд је у оба ве зи да де таљ но обра зло жи раз ло ге за при твор (Kurt про-
тив Тур ске, 24276/94 од 25. ма ја 1998. го ди не и Bayor ki na про тив Ру си је, 
69481/01 од 27. ју ла 2006. го ди не).

Про пу стом су до ва да без ва ља ног обра зло же ња и ин ди ви ду а ли за ци је 
раз ло га, пре ма на че лу сра змер но сти, оце не осно ва ност, ну жност и при-
ме ре ност да љег за др жа ва ња у при тво ру под но си о ца у сми слу на ве де ног 
чла на, под но си о цу устав не жал бе је, по оце ни Устав ног су да, по вре ђе но 
устав но пра во на тра ја ње при тво ра, има ју ћи у ви ду раз ло ге при тво ра. 
Од ре ђе на кри вич на де ла, због сво је по себ не те жи не и ви си не за пре ће не 
ка зне оправ да ва ју ини ци јал но при тва ра ње, шта ви ше, не ка да, као што је 
слу чај код из ра зи то те шких кри вич них де ла, као што су кри вич на де ла 
про тив чо веч но сти и рат ног зло чи на, ду жи на при тво ра мо же би ти оправ-
да на и код ду го го ди шњег при тво ра (пред мет Jentzsch про тив Не мач ке, 
апли ка ци ја од 6. ок то бра 1970, Ре зо лу ци ја 32, од 5. ма ја 1971), али је и у 
тим слу ча је ви ма по треб но да ље оправ да ње за про ду же ње при тво ра.

Ка ко је Уста вом утвр ђе но да се од ред бе о људ ским и ма њин ским пра-
ви ма ту ма че у ко рист уна пре ђе ња вред но сти де мо крат ског дру штва, са-
гла сно ва же ћим ме ђу на род ним стандaрдима људ ских и ма њин ских пра ва, 
као и прак си ме ђу на род них ин сти ту ци ја којe над зи ру њи хо во спро во ђе ње 
(члан 18. став 3.), Устав ни суд је, сле дом на ве де ног, при ли ком оце не на во-
да и до но ше ња од лу ке у овом устав но суд ском пред ме ту, имао у ви ду и на-
ве де ну прак су Европ ског су да за људ ска пра ва. У том сми слу, Устав ни суд 
оце њу је да ни пр во сте пе ни, ни дру го сте пе ни суд у сво јим ре ше њи ма ни су 
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да ли до вољ но ја сне, убе дљи ве и ин ди ви ду а ли зо ва не раз ло ге за да ље за др-
жа ва ње под но си о ца устав не жал бе у при тво ру. Ис пи ту ју ћи за ко ни тост и 
оправ да ност при тво ра ко ји је пре ма под но си о цу устав не жал бе про ду жен 
оспо ре ним ре ше њи ма, Устав ни суд је уста но вио да се над ле жни су до ви у 
сво јим обра зло же њи ма осла ња ју, пре све га, на те жи ну кри вич ног де ла ко-
је је под но си о цу устав не жал бе ста вље но на те рет и објек тив не по сле ди це 
ко је су на сту пи ле, а про пу шта ју да на ве ду су бјек тив не раз ло ге за про ду-
же ње при тво ра, ко ји би их ин ди ви ду а ли зо ва ли у од но су на сва ког при-
тво ре ни ка по је ди нач но. О овим зах те ви ма се по себ но мо ра во ди ти ра чу-
на у слу ча је ви ма ка кав је овај, ка да су за кон ска обе леж ја кри вич ног де ла 
и основ по ко ме је при твор про ду жен ве о ма слич ни.

Ува жа ва ју ћи прет ход не на во де, Устав ни суд сма тра да је над ле жан суд 
ду жан да па жљи во ис пи та оправ да ност про ду же ња при тво ра с об зи ром 
на окол но сти сва ког кон крет ног слу ча ја, од но сно да у сва ком кон крет ном 
слу ча ју утвр ди и на ве де да ље по сто ја ње за кон ске осно ве за при твор, те 
по дроб но обра зло жи раз ло ге због ко јих сма тра да ле гал ни и ле ги тим ни 
ци ље ви при тво ра и да ље по сто је. Та ко ђе, над ле жни суд је ду жан да са на-
ро чи том хит но шћу по сту па у при твор ским пред ме ти ма. При ли ком сва-
ке кон тро ле при тво ра суд утвр ђу је да ли су ис пу ње ни за кон ски усло ви и 
раз ло зи за да ље за др жа ва ње окри вље ног у при тво ру, и да ли се иста свр ха 
(не сме та но во ђе ње кри вич ног по ступ ка) мо же оства ри ти дру гом ме ром. 
Уко ли ко суд оце ни да окри вље ног тре ба за др жа ти у при тво ру, у ре ше њу 
мо ра на ве сти де таљ не и ин ди ви ду а ли зо ва не раз ло ге за та кву од лу ку.

Не ма сум ње да је нај кра ће нео п ход но вре ме тра ја ња при тво ра ре ла-
тив на ка те го ри ја, ко ја за ви си од ни за чи ни ла ца и мо ра се про це ни ти у 
сва ком по је ди нач ном слу ча ју, пре ма ње го вим спе ци фич ним окол но сти-
ма. Устав ни суд је оце нио да је пред мет ко ји се у кон крет ном слу ча ју во ди 
про тив под но си о ца устав не жал бе пред Окру жним су дом у Бе о гра ду ве-
о ма сло жен, ка ко због број но сти оп ту же них и број но сти кри вич них де ла 
за ко ја по сто ји осно ва на сум ња да су их оп ту же ни из вр ши ли, та ко и због 
ком плек сно сти чи ње нич них и прав них пи та ња ко ја над ле жни суд тре-
ба да рас пра ви и оце ни и на осно ву ко јих тре ба да по том до не се од лу ку. 
Оспо ре на ре ше ња о про ду же њу при тво ра до не та се у за ко ни то спро ве де-
ном по ступ ку, за сно ва на су на за ко ном про пи са ним раз ло зи ма из ко јих се 
пре ма ли цу за ко је по сто ји осно ва на сум ња да је из вр ши ло кри вич но де ло 
мо же про ду жи ти при твор. Ме ђу тим, Устав ни суд сма тра да у оспо ре ним 
ре ше њи ма ни су да ти де таљ ни и ин ди ви ду а ли зо ва ни раз ло зи за да ље за-
др жа ва ње под но си о ца устав не жал бе у при тво ру.

По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је утвр дио да је под но си о цу 
устав не жал бе оспо ре ним ре ше њи ма по вре ђе но пра во на тра ја ње при тво-
ра за јем че но пр вом од ред бом чла на 31. став 1. и став 2. Уста ва, а да му ни-
је по вре ђе но пра во на сло бо ду и без бед ност за јем че но чла ном 27. став 1. 
Уста ва, као у тач ки 1. из ре ке.

8. Оце њу ју ћи на во де и раз ло ге из не те у устав ној жал би са ста но ви шта 
од ре да ба чла на 30. став 1. Уста ва и ци ти ра них од ре да ба За ко ни ка, Суд је 
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утвр дио да оспо ре ним ре ше њи ма су до ва у кри вич ном по ступ ку ни су по-
вре ђе на Уста вом за јем че на пра ва под но си о ца на ко је се по звао.

Од ред ба ма чла на 30. став 1. Уста ва и чла на 142. став 2. За ко ни ка утвр-
ђе ни су сле де ћи усло ви за од ре ђи ва ње при тво ра пре ма не ком ли цу: да по-
сто ји осно ва на сум ња да је ли це учи ни ло кри вич но де ло, да је при тва ра ње 
нео п ход но ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка и да при твор мо же би ти од-
ре ђен са мо на осно ву од лу ке су да.

Устав ни суд је у Од лу ци број Уж-1197/2008, од 13. но вем бра 2008. го-
ди не из нео став да се од ред бе чла на 30. Уста ва од но се „на ини ци јал ни 
чин при тва ра ња не ког ли ца, од но сно на до но ше ње ре ше ња о од ре ђи ва њу 
при тво ра од стра не су да, а од ред бе чла на 31. Уста ва на тра ја ње при тво ра, 
што под ра зу ме ва да је при твор прет ход но од ре ђен и да се ли це већ на ла-
зи у при тво ру. Да кле, суд мо же да од ре ди при твор ис кљу чи во ако по сто-
ји осно ва на сум ња да је не ко ли це из вр ши ло кри вич но де ло и ако је та 
ме ра нео п ход на ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка, чи ме се ис цр пљу је не-
по сред но деј ство од ред бе чла на 30. Уста ва по пи та њу при тво ра као кри-
вич но-про це сног ин сти ту та. У да љем то ку кри вич ног по ступ ка ви ше се 
не од лу чу је о од ре ђи ва њу при тво ра пре ма већ при тво ре ном ли цу, већ се 
је ди но од лу чу је о про ду же њу или уки да њу при тво ра, до ко га до ла зи ка да 
се за то стек ну про пи са ни усло ви“.

9. Устав ни суд је у спро ве де ном устав но суд ском по ступ ку раз ма трао 
и пи та ње са гла сно сти од ред бе чла на 142. став 2. тач ка 5. За ко ни ка о кри-
вич ном по ступ ку са од ред бом чла на 30. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је и 
оце нио је да је оспо ре на од ред ба у скла ду са Уста вом. 

Из ци ти ра них од ре да ба про из ла зи да Устав из ри чи то не про пи су је 
при твор ске осно ве већ је уре ђи ва ње овог пи та ња пре пу стио за ко но дав цу. 
Са устав но прав ног аспек та бит но је да при уре ђи ва њу кри вич ног пра ва 
и ње го вих ин сти ту та, те при уре ђи ва њу пра ва и оба ве за уче сни ка у кри-
вич ном по ступ ку, за ко но да вац ува жа ва зах те ве ко је пред ње га по ста вља 
Устав. У кон крет ном слу ча ју, за ко но да вац је по себ но био ду жан да во ди 
ра чу на о оства ри ва њу на че ла вла да ви не пра ва и за шти ти људ ских пра ва 
и сло бо да за јем че ним Уста вом.

Ин сти тут при тво ра, по сво јој прав ној при ро ди, пред ста вља ме ру 
обез бе ђе ња при су ства окри вље ног ли ца пред над ле жним суд ским ор га-
ном ра ди не сме та ног во ђе ња кри вич ног по ступ ка, у слу ча ју ка да по сто ји 
осно ва на сум ња да је то ли це из вр ши ло кри вич но де ло. При твор је ме ра 
про це сне при си ле од у зи ма ња лич не сло бо де осум њи че ног ли ца, од но сно 
окри вље ног, ко ју под про пи са ним за кон ским усло ви ма од ре ђу је над ле жни 
суд пре или у то ку кри вич ног по ступ ка. При твор је из у зет на ме ра ко ја се 
при ме њу је са мо ако се иста свр ха не мо же оства ри ти не ком дру гом, бла-
жом ме ром. По пра ви лу, при твор је фа кул та тив на ме ра ко ју над ле жни суд 
од ре ђу је оце њу ју ћи по сто ја ње за ко ном про пи са них раз ло га у си ту а ци ја-
ма ка да не по сто ји дру га бла жа ме ра ко јом би се по сти гла од ре ђе на за-
ко ном про пи са на свр ха. Основ ни циљ од ре ђи ва ња при тво ра је сте да се 
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у кри вич ном по ступ ку обез бе ди при су ство ли ца за ко је се осно ва но сум-
ња да је из вр ши ло кри вич но де ло. Ме ђу тим, За ко ни ком се про пи су ју и 
не ке дру ге свр хе ра ди ко јих се ме ра при тво ра мо же из ре ћи, а у ци љу не-
сме та ног во ђе ња кри вич ног по ступ ка. Да кле, ра ди се о про це сној ме ри 
ко ја се са сто ји у при вре ме ном при тва ра њу ли ца ра ди по сти за ња свр хе ко-
ја је утвр ђе на за ко ном, али та свр ха не мо ра ну жно би ти про це сног ка рак-
те ра, већ об у хва та све оне окол но сти ко је пред ви ђа За ко ник о кри вич ном 
по ступ ку, а ко је су, у крај њој ли ни ји, та ко ђе нео п ход не ра ди во ђе ња кри-
вич ног по ступ ка.

За од ре ђи ва ње при тво ра нео п ход но је да се ис пу ни оп шти услов по-
сто ја ња осно ва не сум ње да је ли це из вр ши ло кри вич но де ло, као и нај ма ње 
је дан од За ко ни ком утвр ђе них при твор ских осно ва. При твор ски основ 
са др жан у оспо ре ној од ред би за сни ва се на те жи ни кри вич ног де ла (за-
пре ће ној ка зни) чи је из вр ше ње се окри вље ном ста вља на те рет, уз исто-
вре ме но ува жа ва ње чи ње ни це да је од ре ђи ва ње при тво ра оправ да но због 
на чи на из вр ше ња или дру гих по себ но те шких окол но сти кри вич ног де ла. 
Овим раз ло зи ма мо ра се иза ћи у су срет, јер Европ ска кон вен ци ја за за-
шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да до зво ља ва да се по ви си праг 
мо гућ но сти „ме ша ња“ у пра во на сло бо ду у овом сми слу (пре су да Kem-
mac he број 3 про тив Фран цу ске, oд 24. но вем бра 1994, став 42.). Оп шти 
услов за од ре ђи ва ње при тво ра у кон крет ном слу ча ју од ре ђен је ја сно и 
не дво сми сле но и мо ра по сто ја ти то ком кри вич ног по ступ ка у це ли ни. 
Устав ни суд по себ но скре ће па жњу на део оспо ре не од ред бе ко ја упу ћу-
је на на чин из вр ше ња или дру ге по себ но те шке окол но сти кри вич ног де-
ла. То је прав ни стан дард чи ји са др жај утвр ђу је над ле жни суд при ли ком 
до но ше ња ре ше ња о од ре ђи ва њу или про ду же њу при тво ра. При ме ну и 
од ре ђе ност ова квих и слич них прав них стан дар да Устав ни суд не сма-
тра устав но прав но не при хва тљи вим. Ово по себ но из раз ло га што и са-
ма Европ ска кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да у 
чла ну 5, уре ђу ју ћи усло ве под ко ји ма не ко ли це мо же би ти ли ше но сло бо-
де, ко ри сти исте прав не стан дар де, исте од ре ђе но сти, као што су „осно ва-
на сум ња“ или „ка да се то оправ да но сма тра по треб ним“. Ко нач но, прав-
на оце на над ле жног пр во сте пе ног су да о ку му ла тив ној ис пу ње но сти свих 
усло ва за од ре ђи ва ње и про ду же ње при тво ра под ле же кон тро ли од стра-
не дру го сте пе ног су да по жал би на ре ше ње, као и пе ри о дич ној кон тро ли 
осно ва но сти при тво ра по слу жбе ној ду жно сти.

Оспо ре на од ред ба За ко ни ка у скла ду је и са од ред бом чла на 5. став 1. 
тач ка ц) Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло-
бо да. На ве де на од ред ба про пи су је слу ча је ве под ко ји ма је, у так са тив но 
на зна че ним слу ча је ви ма, мо гу ће не ко ли це ли ши ти сло бо де. Из ме ђу оста-
лог, на во ди се да је при твор мо гу ће од ре ди ти у слу ча ју за ко ни тог хап ше ња 
или ли ше ња сло бо де ра ди при во ђе ња ли ца пред над ле жну суд ску власт. 
Ова од ред ба је не дво сми сле но ап стракт на и по ста вља ши ро ке гра ни це за 
утвр ђи ва ње раз ло га за од ре ђи ва ње при тво ра. При том, у прак си Европ-
ског су да за људ ска пра ва се по јам при во ђе ња ли ца пред над ле жну суд ску 
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власт ту ма чи и као при во ђе ње прав ди. Те жи ну кри вич ног де ла, као кон-
крет ни основ за од ре ђи ва ње при тво ра ко ји тре ба про ве ри ти у сва ком по-
је ди нач ном слу ча ју, Европ ски суд за људ ска пра ва под во ди под основ за 
од ре ђи ва ње при тво ра у сми слу чла на 5. став 1. тач ка ц) Кон вен ци је (пре-
су де Scott про тив Шпа ни је, од 18. де цем бра 1996, Bo za no про тив Фран цу-
ске, од 18. де цем бра 1986, Guz zar di про тив Ита ли је, од 6. но вем бра 1980).

Сле дом из не тог, Устав ни суд утвр ђу је да је оспо ре на од ред ба са гла сна 
са од ред бом Уста ва на ко ју пу но моћ ни ци под но си о ца устав не жал бе ука-
зу ју. Та ко ђе, Суд утвр ђу је да је оспо ре на од ред ба са гла сна и са Европ ском 
кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да.

10. Устав ни суд је на осно ву од ред бе чла на 89. став 2. За ко на о Устав-
ном су ду, оце нио да се пра вич но за до во ље ње због утвр ђе не по вре де пра ва 
под но си о ца устав не жал бе у овом слу ча ју оства ри об ја вљи ва њем од лу ке 
Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Има ју ћи у ви ду све на ве де но, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла-
на 45. тач ка 9) и чла на 89. ст. 1. и 2. За ко на о Устав ном су ду, од лу чио као у 
тач. 1. и 2. из ре ке.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-1429/2008 од 16. ју ла 2009. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“, број 60/09)

По вре да пра ва на суд ску за шти ту из чла на 22. став 1. и
пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку из чла на 32. став 1. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба М. С. и утвр ђу је да су у по ступ ку ко ји се во дио 
пред Тре ћим оп штин ским су дом у Бе о гра ду К. 610/96–06 по вре ђе на Уста вом 
Ре пу бли ке Ср би је за јем че на пра ва под но си о ца устав не жал бе на суд ску за-
шти ту (члан 22. став 1.) и на су ђе ње у ра зум ном ро ку (члан 32. став 1.).

2. Утвр ђу је се пра во под но си о ца устав не жал бе на на кна ду не ма те-
ри јал не ште те, ко је мо же оства ри ти на на чин пред ви ђен од ред ба ма чла на 
90. За ко на о Устав ном су ду.

О б р а з л о ж е њ е
1. М. С. из Т., из ја вио је 9. ју ла 2008. го ди не устав ну жал бу про тив ре-

ше ња Тре ћег оп штин ског су да у Бе о гра ду Кв. 964/07 од 30. ја ну а ра 2008. 
го ди не. Пре ма на во ди ма под но си о ца устав не жал бе, оспо ре ним ре ше њем 
је, услед на сту па ња ап со лут не за ста ре ло сти кри вич ног го ње ња, об у ста-
вљен кри вич ни по сту пак ко ји се под бро јем К. 610/96–06 во дио пред Тре-
ћим оп штин ским су дом у Бе о гра ду про тив Т. С. из Бе о гра да, због кри-
вич ног де ла те шко де ло про тив без бед но сти јав ног са о бра ћа ја из чла на 
201. став 3. у ве зи са чла ном 195. став 3. у ве зи са ста вом 1. Кри вич ног 
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за ко на Ре пу бли ке Ср би је. По сту пак је во ђен по оп ту жни ци ко ју је у свој-
ству оште ће ног као ту жи о ца под нео под но си лац устав не жал бе. У устав-
ној жал би се на во ди да је у то ку по ступ ка од ре ђе но ве шта че ње од стра не 
Цен тра за са о бра ћај но-тех нич ка ве шта че ња ко је је оба вље но 19. ав гу ста 
1996. го ди не. Ме ђу тим, до пи сом пред сед ни ка Тре ћег оп штин ског су да у 
Бе о гра ду VI II Су 423/08 од 18. апри ла 2008. го ди не, под но си лац устав не 
жал бе је оба ве штен да спи си пред ме та К. 610/96 ни ка да ни су вра ће ни су-
ду од стра не Ин сти ту та за суд ску ме ди ци ну ко ме су да ти на ве шта че ње.

Под но си лац устав не жал бе сма тра да су му у на ве де ном по ступ ку по-
вре ђе на Уста вом за јем че на пра ва на суд ску за шти ту (члан 22. став 1.) и на 
су ђе ње у ра зум ном ро ку (члан 32. став 1.).

2. У из ја шње њу на на во де устав не жал бе, пред сед ник Тре ћег оп штин-
ског су да у Бе о гра ду, ис ти че да су спи си пред ме та К. 610/96–00 то ком 
2000. го ди не до ста вље ни на ве шта че ње Ин сти ту ту за суд ску ме ди ци ну из 
Бе о гра да, али да при том ни је еви ден ти ран да тум до ста вља ња пред ме та. 
До пи сом Ин сти ту та од 11. де цем бра 2007. го ди не, Тре ћи оп штин ски суд 
је оба ве штен да је уви дом у еви ден ци ју Ин сти ту та, по чев од 2000. го ди не, 
утвр ђе но да не по сто ји пред мет за ве ден под тра же ним бро јем. Пред сед-
ник Тре ћег оп штин ског су да у Бе о гра ду до нео је 19. де цем бра 2007. го ди не 
ре ше ње VI II Су. 1104/07 о об на вља њу спи са пред ме та К. 610/96–06.

У из ја шње њу се да ље на во ди да је кри вич но ван ра справ но ве ће Тре-
ћег оп штин ског су да у Бе о гра ду 30. ја ну а ра 2008. го ди не до не ло ре ше ње 
Кв. 964/07, ко јим је об у ста вљен по сту пак про тив окр. Т. С. због кри вич-
ног де ла те шко де ло про тив без бед но сти јав ног са о бра ћа ја из чла на 201. 
став 3. у ве зи са чла ном 195. став 3. у ве зи са ста вом 1. Кри вич ног за ко на 
Ре пу бли ке Ср би је по оп ту жни ци оште ће ног као ту жи о ца М. С. од 6. ју на 
1996. го ди не, услед на сту па ња за ста ре ло сти кри вич ног го ње ња. Ре ше ње 
је по ста ло пра во сна жно 15. фе бру а ра 2008. го ди не, али је оште ће ни као 
ту жи лац 19. ја ну а ра 2009. го ди не под нео пред лог за по ни штај кла у зу ле 
пра во сна жно сти тог ре ше ња, на во де ћи да исто ни ка да ни је при мио. Тре-
ћи оп штин ски суд у Бе о гра ду је 22. ја ну а ра 2009. го ди не до нео ре ше ње К. 
610/96 ко јим се по ни шта ва кла у зу ла пра во сна жно сти ре ше ња КВ. 964/07-
Кв. 610/96 од 30. ја ну а ра 2008. го ди не. Ре ше ње од 22. ја ну а ра 2009. го ди не 
по ста ло је пра во сна жно 31. ја ну а ра 2009. го ди не.

3. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал-
ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор-
га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се 
по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не 
Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за 
њи хо ву за шти ту. По сту пак по устав ној жал би се, у сми слу чла на 175. став 
3. Уста ва, уре ђу је за ко ном.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти-
ва ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав-
ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма 
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под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но пра во 
или сло бо да.

Од ред ба ма Уста ва, на чи ју по вре ду под но си лац устав не жал бе ука зу-
је, утвр ђе но је: да сва ко има пра во на суд ску за шти ту ако му је по вре ђе но 
или ус кра ће но не ко људ ско или ма њин ско пра во за јем че но Уста вом, као и 
пра во на укла ња ње по сле ди ца ко је су по вре дом на ста ле (члан 22. став 1.); 
да сва ко има пра во да не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен 
суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим 
пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та-
ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га (члан 32. став 1.).

4. У по ступ ку пред Устав ним су дом из вр шен је увид у спи се пред ме та 
Тре ћег оп штин ског су да у Бе о гра ду К. 610/96–06 и утвр ђе но да се у њи ма, 
по ред оста лог, на ла зе сле де ћи ак ти: 

– за пи сник Се кре та ри ја та уну тра шњих по сло ва у Бе о гра ду од 31. ав-
гу ста 1992. го ди не о из вр ше ном уви ђа ју и из ве штај истог Се кре та ри ја та 
Д. 3244/92 од 3. сеп тем бра 1992. го ди не о оба ра њу пе ша ка, у ко ји ма се, из-
ме ђу оста лог, на во ди, да је 31. ав гу ста 1992. го ди не, у Бе о гра ду, на ко ло-
во зу ули це Бу ле вар ре во лу ци је број 303, од стра не пут нич ког во зи ла БГ 
109–191 мар ке „З. Ју го ко рал 65“, ко јим је упра вљао во зач Т. С. из Бе о гра-
да, обо рен пе шак М. С., ро ђен 1939. го ди не у се лу С., оп шти на Ле ско вац, 
са пре би ва ли штем у се лу Т, оп шти на Ле ба не, ко ји је за до био те шке те ле-
сне по вре де у ви ду отво ре ног пре ло ма обе пот ко ле ни це; 

– ре ше ње пред сед ни ка Тре ћег оп штин ског су да број VI II Су. 1104/2007 
од 19. де цем бра 2007. го ди не ко јим је на ло жио об на вља ње спи са пред ме-
та K 610/96–06, „с об зи ром на то да је на осно ву из вр ше ног уви да у суд ску 
еви ден ци ју утвр ђе но да су исти из гу бље ни и да се ни по сле све стра ног 
тра же ња ни су мо гли про на ћи“;

– при го вор су ди је Ве сне Пе ри шић, су ди је Тре ћег оп штин ског су да у 
Бе о гра ду, од ре ђе не за по сту па ње у по ступ ку об на вља ња спи са пред ме та 
K 610/96–06, из ја вљен пред сед ни ку Окру жног су да у Бе о гра ду про тив на-
ве де ног ре ше ња о об на вља њу спи са пред ме та K 610/96–06;

– до пис пред сед ни ка Окру жног су да у Бе о гра ду Су. 2/07 од 21. ја ну а ра 
2008. го ди не пре ма ко ме при го вор су ди је Ве сне Пе ри шић „тре ба сма тра ти 
пред ло гом за об у ста ву по ступ ка“;

– ре ше ње Тре ћег оп штин ског су да у Бе о гра ду Кв. 964/07 К.610/96–06 
од 30. ја ну а ра 2008. го ди не ко јим је об у ста вљен кри вич ни по сту пак про-
тив окр. Т. С. због кри вич ног де ла те шко де ло про тив без бед но сти јав ног 
са о бра ћа ја из чла на 201. став 3. у ве зи са чла ном 195. став 3. у ве зи са ста-
вом 1. КЗ РС по оп ту жни ци оште ће ног као ту жи о ца М. С. од 6. ју на 1996. 
го ди не услед на сту па ња ап со лут не за ста ре ло сти кри вич ног го ње ња;

– пред лог за по ни штај кла у зу ле прав но сна жно сти ре ше ња К.610/96–
06, ко ји је оште ће ни као ту жи лац у пред мет ном кри вич ном по ступ ку – 
ов де под но си лац устав не жал бе под нео 19. ја ну а ра 2009. го ди не, ис ти чу ћи 
да на ве де но ре ше ње ни ка да ни је при мио;
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– ре ше ње Тре ћег оп штин ског су да у Бе о гра ду X-К.610/96 од 22. ја-
ну а ра 2009. го ди не о по ни ште њу кла у зу ле пра во сна жно сти ре ше ња Кв. 
964/07 К.610/96–06 од 30. ја ну а ра 2008. го ди не;

– до пис Тре ћег оп штин ског су да у Бе о гра ду број X К. 610/96–08 од 
24. фе бру а ра 2009. ко јим је оште ће ном као ту жи о цу (под но си о цу устав не 
жал бе) до ста вље но ре ше ње о по ни ште њу кла у зу ле пра во сна жно сти ре-
ше ња Кв. 964/07 К.610/96–06 од 30. ја ну а ра 2008. го ди не.

У спи си ма пред ме та, по ред на ве де них, на ла зе се и ак ти ко ји се од но-
се на пре пи ску Тре ћег оп штин ског су да у Бе о гра ду и Ин сти ту та за суд ску 
ме ди ци ну из Бе о гра да, као и до пис Тре ћег оп штин ског јав ног ту жи ла штва 
у Бе о гра ду упу ћен Тре ћем оп штин ском су ду у Бе о гра ду, по во дом зах те ва 
Су да да му се до ста ве на увид спи си пред ме та Ктр. 285/92, ко јим се суд 
оба ве шта ва да је ори ги нал ни пред мет уни штен у ре дов ној про це ду ри, а 
из по но во фор ми ра ног пред ме та се до ста вља на увид фо то ко пи ја стра не 
упи сни ка КТР из 1992. го ди не број 285.

Сле дом из не тог, Устав ни суд је утвр дио да је под но си лац устав не жал-
бе, у свој ству оште ће ног као ту жи о ца, Тре ћем оп штин ском су ду у Бе о-
гра ду, 6. ју на 1996. го ди не под нео оп ту жни цу про тив окри вље ног Т. С. из 
Бе о гра да, због кри вич ног де ла те шко де ло про тив без бед но сти јав ног са о-
бра ћа ја из чла на 201. став 3. у ве зи са чла ном 195. став 3. у ве зи са ста вом 
1. КЗ РС. Спи си пред ме та Тре ћег оп штин ског су да у Бе о гра ду К. 610/96 
су из гу бље ни. Ре кон струк ци ја спи са пред ме та ни је из вр ше на. Кри вич ни 
по сту пак је пра во сна жно об у ста вљен услед на сту па ња ап со лут не за ста ре-
ло сти кри вич ног го ње ња.

5. За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 70/01 
и 68/02 и Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 85/05 и 49/07) 
про пи са но је да ако јав ни ту жи лац на ђе да не ма осно ва за по кре та ње или 
про ду же ње кри вич ног по ступ ка, на ње го во ме сто мо же сту пи ти оште ће ни 
као ту жи лац, под усло ви ма од ре ђе ним овим за ко ни ком (члан 19. став 3.), 
да оште ће ни као ту жи лац има иста пра ва ко ја има јав ни ту жи лац, осим 
оних ко ја при па да ју јав ном ту жи о цу као др жав ном ор га ну (члан 64.); да 
је оште ће ни ли це чи је је ка кво лич но или имо вин ско пра во кри вич ним 
де лом по вре ђе но или угро же но, а да свој ство ту жи о ца у кри вич ном по-
ступ ку има јав ни ту жи лац, при ват ни ту жи лац и оште ће ни као ту жи лац 
(члан 221. тач. 6) и 7)); да оште ће ни као ту жи лац и при ват ни ту жи лац мо-
гу ис тра жном су ди ји над ле жног су да под не ти зах тев да спро ве де ис тра гу, 
од но сно пред лог да ис тра гу до пу ни (члан 259. став 1.).

Има ју ћи у ви ду да је под но си лац устав не жал бе имао свој ство оште ће-
ног као ту жи о ца у кри вич ном по ступ ку К. 610/96, ко ји је во ђен пред Тре-
ћим оп штин ским су дом, од но сно да је, са гла сно за ко ну, по ње го вом зах те-
ву во ђен пред мет ни кри вич ни по сту пак, Устав ни суд је оце нио да је исти 
овла шћен за под но ше ње устав не жал бе у ци љу за шти те Устав ном за јем че-
них пра ва на суд ску за шти ту (члан 22. став 1.) и пра вич но су ђе ње (члан 32. 
став 1.). Под но си лац устав не жал бе је имао не по сред ни ма те ри јал но прав ни 
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ин те рес за окон ча ње пред мет ног кри вич ног по ступ ка у ко ме би би ло рас-
пра вље но пи та ње кри вич не од го вор но сти окри вље ног Т. С. за кри вич но 
де ло ко је му је ста вље но на те рет оп ту жни цом по диг ну том од стра не под-
но си о ца устав не жал бе у свој ству оште ће ног као ту жи о ца. По сто ја њем 
за ко ном пред ви ђе не мо гућ но сти под но си о ца устав не жал бе за по кре та-
ње пар нич ног по ступ ка за на кна ду ште те про тив окри вље ног, по оце ни 
Устав ног су да, не до во ди се у пи та ње ње гов ин те рес да се у кри вич ном 
по ступ ку, ко ји је у свој ству оште ће ног као ту жи о ца по кре нуо пред над-
ле жним су дом, од лу чи о кри вич ној од го вор но сти окри вље ног. Суд је при 
том имао у ви ду и од ред бу чла на 13. За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу-
жбе ни гла сник РС“, број 125/04) ко јом је про пи са но да је у пар нич ном по-
ступ ку суд у по гле ду по сто ја ња кри вич ног де ла и кри вич не од го вор но сти 
учи ни о ца ве зан за прав но сна жну пре су ду кри вич ног су да ко јом се оп ту-
же ни огла ша ва кри вим.

По ла зе ћи од то га да су спи си пред ме та К. 610/96, фор ми ра ног по 
оп ту жни ци под но си о ца устав не жал бе у свој ству оште ће ног као ту жи-
о ца, из гу бље ни и да је по сту пак, услед на сту па ња ап со лут не за ста ре-
ло сти кри вич ног го ње ња, пра во сна жно окон чан до но ше њем ре ше ња о 
об у ста ви по ступ ка, Устав ни суд кон ста ту је да су у пред мет ном кри вич-
ном по ступ ку по вре ђе на Уста вом за јем че на пра ва под но си о ца устав не 
жал бе на суд ску за шти ту (члан 22. став 1.) и на су ђе ње у ра зум ном ро ку 
(члан 32. став 1.).

Од ред бом чла на 22. став 1. Уста ва утвр ђе но је да сва ко има пра во на 
суд ску за шти ту ако му је по вре ђе но или ус кра ће но не ко људ ско или ма-
њин ско пра во за јем че но Уста вом, као и пра во на укла ња ње по сле ди ца ко-
је су по вре дом на ста ле. Устав ни суд је утвр дио да је под но си лац устав не 
жал бе гру бим не ма ром Тре ћег оп штин ског су да у Бе о гра ду пред ко јим је 
во ђен по сту пак у пред ме ту К. 610/96, оне мо гу ћен да на Уста вом и за ко ном 
пред ви ђен на чин оства ри за шти ту сво јих пра ва пред над ле жним су дом. 
Ово сто га што се под но си лац устав не жал бе, на за ко ном про пи сан на чин, 
обра тио над ле жном су ду у ци љу за шти те сво јих пра ва и ин те ре са про ис-
те клих из са о бра ћај не не сре ће у ко јој је за до био те шке те ле сне по вре де 
са зах те вом да суд пра вич но и у ра зум ном ро ку од лу чи о по сто ја њу кри-
вич не од го вор но сти окри вље ног. Сле ди да је под но си лац устав не жал бе, 
са гла сно Уста ву и за ко ну при сту пио су ду, али је не за ко ни тим по сту па њем 
су да, као над ле жног ор га на пред ко јим се во дио по сту пак, од го вор ног и 
за са др жи ну спи са пред ме та и њи хо во чу ва ње, оне мо гу ћен у оства ри ва њу 
пра ва на суд ску за шти ту. Гу бље њем спи са у пред мет ном по ступ ку, под но-
си лац устав не жал бе је, по оце ни Устав ног су да, оне мо гу ћен у оства ри ва-
њу Уста вом за јем че ног пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку из чла на 32. став 
1. и на суд ску за шти ту из чла на 22. став 1. Уста ва.

6. На осно ву чла на 89. став 1. и 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 109/07), Устав ни суд је од лу чио да се пра вич но за до во ље-
ње под но си о ца устав не жал бе због утвр ђе не по вре де пра ва у овом слу ча ју 
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оства ри утвр ђе њем пра ва на на кна ду не ма те ри јал не ште те, на на чин 
пред ви ђен од ред ба ма чла на 90. За ко на о Устав ном су ду.

7. По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. 
тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-768/2008 од 17. ју на 2009. го ди не

Ни је по вре ђе но пра во на од бра ну ни пра во
на бра ни о ца из чла на 33. ст. 2. и 3. Уста ва

Устав ни суд до нео је

O Д Л У К У

Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба М. С. из ја вље на про тив пре-
су де Окру жног су да у Ва ље ву К. бр. 29/05 од 25. ју на 2007. го ди не и пре су-
де Вр хов ног су да Ср би је Кж I бр. 1985/07 од 18. сеп тем бра 2007. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е
1. М. С. из В. је 29. апри ла 2008. го ди не Устав ном су ду, пре ко пу но-

моћ ни ка, адво ка та Р. Р. С. из В, из ја вио бла го вре ме ну и до зво ље ну устав ну 
жал бу, про тив пре су де Окру жног су да у Ва ље ву К. бр. 29/05 од 25. ју на 
2007. го ди не и пре су де Вр хов ног су да Ср би је Кж I бр. 1985/07 од 18. сеп-
тем бра 2007. го ди не.

Под но си лац устав не жал бе сма тра да му је на ве де ним пре су да ма по-
вре ђе но пра во из чла на 6. став 3. тач ка ц) Европ ске кон вен ци је за за шти-
ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, ко јим је пред ви ђе но пра во сва ко га 
да се бра ни лич но или пу тем бра ни о ца. Ис та као је да су оспо ре не пре су де 
за сно ва не на до ка зу на ко ме ни су сме ле би ти за сно ва не, и то на По твр ди 
о при вре ме но од у зе тим пред ме ти ма, са чи ње ној 1. фе бру а ра 2005. го ди не, 
ко ја је, пре ма ње го вим на во ди ма, при ба вље на су прот но За ко ни ку о кри-
вич ном по ступ ку и су прот но на ве де ном чла ну Европ ске кон вен ци је. Под-
но си лац устав не жал бе је на вео да је пре тре сен без на ред бе о пре тре са њу 
са гла сно чла ну 81. став 5. За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку, као и да слу-
жбе на ли ца ор га на уну тра шњих по сло ва ко ја су из вр ши ла пре трес ни су о 
то ме под не ла из ве штај ис тра жном су ди ји, од но сно у овом слу ча ју јав ном 
ту жи о цу, јер се по сту пак још увек ни је во дио. Да ље је ис та као да му је при-
ли ком пре тре са оне мо гу ће но да се бра ни уз по моћ бра ни о ца. Пред ло жио 
је да Устав ни суд усво ји устав ну жал бу и по ни шти оспо ре не од лу ке – пре-
су ду Окру жног су да у Ва ље ву К. бр. 29/05 од 25. ју на 2007. го ди не и пре су-
ду Вр хов ног су да Ср би је Кж I бр. 1985/07 од 18. сеп тем бра 2007. го ди не.

2. Устав на жал ба је као прав но сред ство уста но вље на Уста вом Ре пу-
бли ке Ср би је, ко ји је сту пио на сна гу 8. но вем бра 2006. го ди не. Са гла сно 
чла ну 170. Уста ва, устав на жал ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них 
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ака та, или рад њи др жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на 
јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин-
ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред-
ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту. По сту пак по устав ној 
жал би се, у сми слу чла на 175. став 3. Уста ва уре ђу је за ко ном.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти-
ва ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, 
Устав ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба-
ве за ма под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но 
пра во или сло бо да.

Од ред бом чла на 6. став 3. тач ка ц) Европ ске кон вен ци је за за шти ту 
људ ских пра ва и основ них сло бо да, на чи ју се по вре ду ука зу је устав ном 
жал бом, про пи са но је да сва ко ко је оп ту жен за кри вич но де ло има пра во 
да се бра ни лич но или пу тем бра ни о ца ко га сам иза бе ре или, ако не ма до-
вољ но сред ста ва да пла ти за прав ну по моћ, да ову по моћ до би је бес плат-
но ка да ин те ре си прав де то зах те ва ју.

Од ред ба ма чла на 33. Уста ва за јем че на су иста пра ва окри вље них та ко 
што је утвр ђе но: да сва ко ко је окри вљен за кри вич но де ло има пра во на 
од бра ну и пра во да узме бра ни о ца по свом из бо ру, да с њим не сме та но 
оп шти и да до би је при ме ре но вре ме и од го ва ра ју ће усло ве за при пре му 
од бра не (став 2.); да окри вље ни ко ји не мо же да сно си тро шко ве бра ни о-
ца, има пра во на бес плат ног бра ни о ца, ако то зах те ва ин те рес пра вич но-
сти, у скла ду са за ко ном (став 3.).

3. Устав ни суд је, у спро ве де ном по ступ ку, из вр шио увид у до ку мен-
та ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу, као и у фо то ко пи ју спи са пред ме та К. 
бр. 29/05 Окру жног су да у Ва ље ву и утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но-
сти од зна ча ја за од лу чи ва ње:

Пре су дом Окру жног су да у Ва ље ву К. бр. 29/05 од 25. ју на 2007. го ди-
не под но си лац устав не жал бе је огла шен кри вим за то што је 1. фе бру а ра 
2005. го ди не у бли зи ни ка фи ћа „Џип си“ у ули ци Син ђе ли ће вој у Ва ље ву 
по пре у зи ма њу опој не дро ге – хе ро и на од дру го о кри вље ног В. Ђ., у ко ли-
чи ни од 0,46 гра ма, исту ста вио у џеп сво јих пан та ло на и ту је нео вла шће-
но др жао, ра ди соп стве не упо тре бе, до тре нут ка ка да је ин спек тор СУП 
Ва ље во, све док З. Ј., ко ји је при мо пре да ју дро ге ви зу ел но пра тио, по при-
мо пре да ји из вр шио пре трес под но си о ца устав не жал бе и од ње га ову дро-
гу од у зео, чи ме је из вр шио кри вич но де ло нео вла шће не про из вод ње, др-
жа ња и ста вља ња у про мет опој них дро га из чла на 246. став 3. Кри вич ног 
за ко ни ка у ве зи са ста вом 4. истог чла на За ко ни ка. За на ве де но де ло суд је 
при ме ном чла на 246. став 4. у ве зи са ста вом 3. истог чла на За ко ни ка под-
но си о ца устав не жал бе осло бо дио од ка зне и из ре као му ме ру без бед но-
сти од у зи ма ња опој не дро ге хе ро ин у ко ли чи ни од 0,46 гра ма, на осно ву 
од ре да ба чла на 78. Кри вич ног за ко ни ка у ве зи са чла ном 246. став 7. истог 
За ко ни ка. У обра зло же њу оспо ре не пр во сте пе не пре су де је, из ме ђу оста-
лог, на ве де но да je по твр да о пред ме ти ма од у зе тим од под но си о ца устав не 
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жал бе при ли ком ње го вог пре тре са, ко ја је ко ри шће на у кри вич ном по-
ступ ку као до каз, за јед но са кри вич ном при ја вом до ста вље на Окру жном 
јав ном ту жи ла штву, та ко да и у слу ча ју из о стан ка по себ ног из ве шта ја ни-
је учи ње на по вре да по ступ ка на ко ју ука зу је ње гов бра ни лац.

Вр хов ни суд Ср би је је оспо ре ном пре су дом Кж I бр. 1985/07 од 18. сеп-
тем бра 2007. го ди не од био као нео сно ва не жал бе бра ни о ца са оп ту же ног 
Ђ. В. и под но си о ца устав не жал бе и по твр дио пре су ду Окру жног су да у Ва-
ље ву К. бр. 29/05 од 25. ју на 2007. го ди не. У обра зло же њу је на ве де но да пр-
во сте пе на пре су да не са др жи бит не по вре де од ре да ба кри вич ног по ступ ка, 
ни ти по вре ду кри вич ног за ко на на ште ту оп ту же них, на ко је дру го сте пе ни 
суд по во дом жал бе па зи по слу жбе ној ду жно сти, као и да су нео сно ва ни 
жал бе ни на во ди да се пре су да за сни ва на до ка зу на ко ме се не мо же за сни-
ва ти. Вр хов ни суд је на шао да је пр во сте пе ни суд, на осно ву све стра не оце-
не из ве де них до ка за, ка ко по је ди нач но, та ко и у ме ђу соб ној по ве за но сти, 
пра вил но утвр дио све од луч не чи ње ни це ко је не сум њи во ука зу ју да су оп-
ту же ни на на чин опи сан у из ре ци пр во сте пе не пре су де из вр ши ли кри вич-
но де ло у пи та њу и о то ме у обра зло же њу пр во сте пе не пре су де дао ја сне и 
до вољ не раз ло ге ко је је при хва тио и Вр хов ни суд.

4. Од ред ба ма чла на 13. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку (у да љем тек-
сту: ЗКП) („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 70/01 и 68/02 и „Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 85/05) про пи са но је: да ће се, пре пр вог са слу-
ша ња, окри вље ни по у чи ти о пра ву да узме бра ни о ца и да бра ни лац мо же 
при су ство ва ти ње го вом са слу ша њу, и да ће се упо зо ри ти да све што из-
ја ви мо же би ти упо тре бље но про тив ње га као до каз (став 3.); да се окри-
вље ном мо ра оси гу ра ти до вољ но вре ме на и мо гућ но сти за при пре ма ње 
од бра не (став 5.).

Од ред ба ма чла на 78. ЗКП про пи са но је: да пре тре са ње на ре ђу је суд, 
пи сме но обра зло же ном на ред бом (став 1.); да се на ред ба о пре тре са њу 
пре да је пре по чет ка пре тре са ња ли цу код ко га ће се или на ко ме ће се 
пре тре са ње из вр ши ти, да ће се пре пре тре са ња ли це на ко је се од но си на-
ред ба о пре тре са њу по зва ти да до бро вољ но из да ли це, од но сно пред ме те 
ко ји се тра же, да ће се то ли це по у чи ти да има пра во да узме адво ка та, од-
но сно бра ни о ца ко ји мо же при су ство ва ти пре тре су, а ако ли це на ко је се 
од но си на ред ба о пре тре су зах те ва при су ство адво ка та, од но сно бра ни о-
ца, по че так пре тре са ће се од ло жи ти до ње го вог до ла ска, а нај ду же за три 
са та (став 2.); да се пре тре са њу мо же при сту пи ти и без прет ход не пре да је 
на ред бе, као и без прет ход ног по зи ва за пре да ју ли ца или ства ри и по у-
ке о пра ву на бра ни о ца, од но сно адво ка та, ако се прет по ста вља ору жа ни 
от пор, или дру га вр ста на си ља, или ако се очи глед но при пре ма или је от-
по че ло уни шта ва ње тра го ва кри вич ног де ла или пред ме та ва жних за кри-
вич ни по сту пак (став 3.); да се пре тре са ње вр ши да њу, а мо же се вр ши ти 
и но ћу, ако је да њу за по че то па ни је до вр ше но или ако по сто је раз ло зи из 
чла на 81. став 1. овог за ко ни ка (став 4.).

Од ред ба ма чла на 81. ЗКП про пи са но је: да овла шће на слу жбе на ли ца 
ор га на уну тра шњих по сло ва мо гу без на ред бе о пре тре са њу и без при су ства 
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све до ка спро ве сти пре тре са ње ли ца при ли ком из вр ше ња ре ше ња о при во-
ђе њу или при ли ком ли ше ња сло бо де, ако по сто ји сум ња да то ли це по се ду је 
оруж је или ору ђе за на пад, или ако по сто ји сум ња да ће од ба ци ти, са кри ти 
или уни шти ти пред ме те ко је тре ба од ње га од у зе ти као до каз у кри вич ном 
по ступ ку (став 5.); да кад овла шће на слу жбе на ли ца ор га на уну тра шњих по-
сло ва спро во де пре тре са ње без на ред бе о пре тре са њу, ду жна су да о то ме 
од мах под не су из ве штај ис тра жном су ди ји, а ако се по сту пак још не во ди – 
над ле жном јав ном ту жи о цу (став 6.).

5. Оце њу ју ћи раз ло ге и на во де из не те у устав ној жал би са ста но ви шта 
по вре де пра ва за јем че них од ред ба ма чла на 33. ст. 2. и 3. Уста ва, Устав ни 
суд је на шао да оспо ре ним пре су да ма ни је по вре ђе но Уста вом за јем че но 
пра во под но си о ца устав не жал бе, а ти ме ни исто вет на пра ва га ран то ва на 
Европ ском кон вен ци јом.

Устав ни суд на ла зи да из чи ње нич ног ста ња про из ла зи да је пре трес 
под но си о ца устав не жал бе оба вљен у скла ду са од ред бом чла на 81. став 
5. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, ко ја до пу шта пре трес без на ред бе о 
пре тре са њу и без при су ства све до ка, јер је у кон крет ном слу ча ју по сто ја-
ла сум ња да ће ово ли це од ба ци ти, са кри ти или уни шти ти пред ме те (па-
ке тић са хе ро и ном) ко је тре ба од ње га од у зе ти као до каз у кри вич ном по-
ступ ку. Да кле, у овом кон крет ном слу ча ју за кон, као из у зе так, до пу шта 
мо гућ ност пре тре са ња ли ца без на ред бе о пре тре са њу и без при су ства 
бра ни о ца због спе ци фич них окол но сти, та ко да рад ња ма овла шће ног слу-
жбе ног ли ца ни је пре кр ше на од ред ба за ко на, ни ти му је на тај на чин по-
вре ђе но пра во на бра ни о ца за јем че но Уста вом. 

Чи ње ни ца да овла шће но слу жбе но ли це ко је је из вр ши ло пре трес ни-
је од мах оба ве сти ло над ле жног јав ног ту жи о ца о из вр ше ном пре тре су, 
већ је то учи ње но у тре нут ку пре да је кри вич не при ја ве јав ном ту жи ла-
штву, не пред ста вља по вре ду кри вич ног по ступ ка, са мим тим ни по вре ду 
пра ва на бра ни о ца на ко је ука зу је под но си лац устав не жал бе.

Устав ни суд је це нио и на вод ис так нут у устав ној жал би да под но си-
лац устав не жал бе у по твр ди о при вре ме но од у зе тим пред ме ти ма од 1. 
фе бру а ра 2005. го ди не ни је пот пи сао да се од ри че пра ва на ан га жо ва ње 
бра ни о ца „већ је то упис овла шће ног слу жбе ног ли ца Је лић Зо ра на из вр-
шен по ауто ма ти зму и на ред би ру ко во ди о ца, а не као ствар но упо зо ре ње 
под но си о цу устав не жал бе“, али је на шао да ни овај на вод ни је од ути ца ја 
на дру га чи ју од лу ку у овој устав но прав ној ства ри, с об зи ром на са др жи ну 
на ве де не од ред бе чла на 81. став 5. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку ко ја је 
у кон крет ном слу ча ју пред ста вља ла прав ни основ за по сту па ње овла шће-
ног ли ца ор га на уну тра шњих по сло ва.

6. На осно ву све га на ве де ног, Устав ни суд је утвр дио да оспо ре ним пре-
су да ма Окру жног су да у Ва ље ву К. бр. 29/05 од 25. ју на 2007. го ди не и Вр хов-
ног су да Ср би је Кж I бр. 1985/07 од 18. сеп тем бра 2007. го ди не, ни је по вре ђе-
но пра во под но си о ца устав не жал бе да се бра ни лич но или пу тем бра ни о ца 
ко га сам иза бе ре, за јем че но од ред ба ма чла на 33. став 2. и 3. Уста ва.
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Сто га је, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), устав на жал ба од би је на као нео-
сно ва на, те је Суд, у скла ду са од ред бом чла на 45. тач ка 9) За ко на, до нео 
од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-494/2008 од 25. мар та 2009. го ди не

Ни је по вре ђе но пра во на пра вич но су ђе ње
из чла на 32. став 1. ни пра во на прав ну

си гур ност у ка зне ном пра ву из чла на 34. ст. 4. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба Ђ. Г. из ја вље на про тив пре-
су де Оп штин ског су да у Мај дан пе ку К. 71/07 (К. 89/07) од 22. ав гу ста 2007. 
го ди не и пре су де Окру жног су да у Не го ти ну Кж. 469/06 од 30. ок то бра 
2007. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е
1. Ђ. Г. из М. под нео је Устав ном су ду 23. но вем бра 2007. го ди не, пре ко 

пу но моћ ни ка Д. П. В., адво ка та из М., бла го вре ме ну и до зво ље ну устав ну 
жал бу про тив пре су де Оп штин ског су да у Мај дан пе ку К. 71/07 (К. 89/07) 
од 22. ав гу ста 2007. го ди не и пре су де Окру жног су да у Не го ти ну Кж. 
469/06 од 30. ок то бра 2007. го ди не, због по вре де пра ва на пра вич но су ђе-
ње и пра ва на прав ну си гур ност у ка зне ном пра ву, за јем че них од ред ба ма 
чла на 32. став 1. и чла на 34. ст. 4. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

У устав ној жал би под но си лац на во ди да је пре су дом Оп штин ског су да 
у Мај дан пе ку К. 71/07 (К. 89/07) од 22. ав гу ста 2007. го ди не огла шен кри-
вим због из вр ше ња два кри вич на де ла са мо вла шћа из чла на 330. став 1. 
Кри вич ног за ко ни ка и да је осу ђен на је дин стве ну нов ча ну ка зну у из но-
су од 50.000,00 ди на ра. Од лу чу ју ћи по жал би на на ве де ну пре су ду, Окру-
жни суд у Не го ти ну је пре су дом Кж. 469/07 од 30. ок то бра 2007. го ди не 
жал бу од био и по твр дио пр во сте пе ну пре су ду. Под но си лац устав не жал-
бе сма тра да Оп штин ски и Окру жни суд „ни су пра вич но од лу чи ли јер је 
два пу та осу ђен за исту рад њу, од но сно, за то што је на па сао сто ку на ис-
тој имо ви ни што се ко си са основ ним на че лом да ни ко не мо же два пу та 
од го ва ра ти за исто кри вич но де ло“. Да ље на во ди да је у др жа ви ни спор не 
имо ви не већ 33 го ди не, да је над спор ном имо ви ном ва жи ла при вре ме на 
ме ра, а да је осу ђен због кри вич ног де ла са мо вла шћа за пе ри од од 10. до. 
21. ав гу ста 2006. го ди не и у то ку ма ја и ју на 2007. го ди не. Сма тра да је не-
ло гич но да је „баш у тим пе ри о ди ма из вр шио кри вич но де ло а у дру гим 
пе ри о ди ма ва же ња при вре ме не ме ре ни је чи нио кри вич но де ло“, те да је 
не мо гу ће да су ти пе ри о ди под ин кри ми на ци јом а оста ли ни су, при че му 
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је ње го во по на ша ње све вре ме исто. С то га за кљу чу је да је два пу та ту жен 
и два пу та осу ђен за „јед но те исто“, од но сно за исту рад њу из вр ше ња и то 
за то што је на па сао сто ку на ис тој имо ви ни.

Пред ло жио је да Устав ни суд усво ји устав ну жал бу, по ни шти оспо ре-
не пре су де и од ре ди укла ња ње штет них по сле ди ца.

2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал-
ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор-
га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се 
по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва или сло бо де за јем-
че не Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред-
ства за њи хо ву за шти ту.

Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва за јем че но је сва ком пра во да не-
за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра-
зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, 
осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп-
ту жба ма про тив ње га.

Од ред бом чла на 34. став 4. Уста ва утвр ђе но је да ни ко не мо же би ти 
го њен ни ка жњен за кри вич но де ло за ко је је прав но сна жном пре су дом 
осло бо ђен или осу ђен или за ко је је оп ту жба прав но сна жно од би је на или 
је по сту пак прав но сна жно об у ста вљен, ни ти суд ска од лу ка мо же би ти 
из ме ње на на ште ту окри вље ног у по ступ ку по ван ред ном прав ном ле ку. 
Истим за бра на ма под ле же во ђе ње по ступ ка за не ко дру го ка жњи во де ло.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни суд 
утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под но си о-
ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у до ка зе при-
ло же не уз устав ну жал бу и утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од зна-
ча ја за до но ше ње од лу ке у овом устав но суд ском по ступ ку:

При ват ни ту жи о ци Ц. Г., Ј. Г. и Р. Г. М. под не ли су Оп штин ском су-
ду у Мај дан пе ку две при ват не кри вич не ту жбе про тив под но си о ца устав-
не жал бе. Пр ва ту жба ко ја је под не та 21. ав гу ста 2006. го ди не и пре ци зи-
ра на 30. ав гу ста 2006. го ди не, због кри вич ног де ла са мо вла шћа из чла на 
330. став 1. Кри вич ног за ко ни ка, од но си се на пе ри од од 10. до 21. ав гу ста 
2006. го ди не, а дру га ту жба од 6. ју на 2007. го ди не под не та је због истог 
кри вич ног де ла из вр ше ног то ком ма ја и ју на 2007. го ди не. Оп штин ски суд 
у Мај дан пе ку је, ра ди еко но мич но сти по ступ ка и до но ше ња је дин стве не 
пре су де, спо јио по ступ ке по на ве де ним при ват ним кри вич ним ту жба ма.

Оспо ре ном пре су дом Оп штин ског су да у Мај дан пе ку К. 71/07 (К. 
89/07) од 22. ав гу ста 2007. го ди не под но си лац устав не жал бе је огла шен 
кри вим што је „у пе ри о ду од 10. до 21. ав гу ста 2006. го ди не и по ред при-
вре ме не ме ре Оп штин ског су да Мај дан пек Р. 159/06 од 14. ју ла 2006. го-
ди не ко ја је прав но сна жна и ко јом при вре ме ном ме ром му је за бра ње но 
ко ри шће ње зе мљи шта и екс пло а та ци ја шу ма на не по крет но сти ко ја се 
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на ла зи на мзв. „Авра ми ца“ КО Го лу би ње по по се дов ном ли сту број 676, 
укуп не по вр ши не од 13.04,80 ха са мо вла сно при ба вио се би пра во за ко је 
је сма трао да му при па да на на чин што је на па сао сво ју сто ку, при че му је 
био све стан сво га де ла и хтео је ње го во из вр ше ње“, чи ме је из вр шио кри-
вич но де ло са мо вла шћа из чла на 330. став 1. Кри вич ног за ко ни ка и што је 
„у то ку ма ја и ју на ме се ца 2007. го ди не ско ро сва ко днев но на па сао сво ју 
сто ку на има њу ко је се на ла зи на мзв. „Авра ми ца“ КО Го лу би ње по по се-
дов ном ли сту број 676, чи ја је укуп на по вр ши на 13.04,80 ха при ба вља ју ћи 
се би са мо вла сно пра во да ова ко не што учи ни и по ред при вре ме не ме ре 
тог су да кроз ре ше ње Р. 159/06 од 14. ју ла 2006. го ди не ко је је прав но сна-
жно и ко јим ре ше њем му је за бра ње но екс пло а та ци ја шу ме и ко ри шће-
ње зе мљи шта, а при том је био све стан сво га де ла и хтео је ње го во из вр-
ше ње“, чи ме је из вр шио кри вич но де ло са мо вла шћа из чла на 330. став 1. 
Кри вич ног за ко ни ка, па је осу ђен на је дин стве ну нов ча ну ка зну у из но су 
од 50.000,00 ди на ра. Оспо ре ном пре су дом Окру жног су да у Не го ти ну Кж. 
469/06 од 30. ок то бра 2007. го ди не од би је на је као нео сно ва на жал ба бра-
ни о ца под но си о ца устав не жал бе и по твр ђе на је пр во сте пе на пре су да.

4. За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 70/01 
и 68/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05 и 49/07) про пи-
са но је: да овај за ко ник утвр ђу је пра ви ла са ци љем да ни ко не вин не бу де 
осу ђен, а да се учи ни о цу кри вич ног де ла из рек не кри вич на санк ци ја под 
усло ви ма, ко је пред ви ђа кри вич ни за кон и на осно ву за ко ни то спро ве де-
ног по ступ ка (члан 1. став 1.); да ни ко не мо же да бу де го њен и ка жњен за 
кри вич но де ло за ко је је прав но сна жном пре су дом осло бо ђен или осу ђен 
или је за то де ло по сту пак про тив ње га прав но сна жно об у ста вљен или 
оп ту жба прав но сна жно од би је на (члан 6. став 1.); да суд мо же од лу чи ти 
да се спро ве де је дин стве ни по сту пак и до не се јед на пре су да ако се пред 
истим су дом во де одво је ни по ступ ци про тив истог ли ца за ви ше кри вич-
них де ла, а да о спа ја њу по ступ ка од лу чу је суд ко ји је над ле жан за спро во-
ђе ње је дин стве ног по ступ ка, те да про тив ре ше ња ко јим је од ре ђе но спа-
ја ње по ступ ка ни је до зво ље на жал ба (члан 33. ст. 7. и 8.).

Оста лим од ред ба ма За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку ко је су од зна ча-
ја за од лу чи ва ње про пи са но је: да се кри вич ни по сту пак по кре ће по зах-
те ву овла шће ног ту жи о ца, а за кри вич на де ла за ко ја се го ни по при ват-
ној ту жби овла шће ни ту жи лац је при ват ни ту жи лац (члан 19. ст. 1. и 2.); 
да су до ви су де у гра ни ца ма сво је ствар не над ле жно сти од ре ђе не за ко ном 
(члан 23.); да кад се при ме њу ју по себ не од ред бе о скра ће ном по ступ ку, у 
пр вом сте пе ну су ди су ди ја по је ди нац, а у дру гом сте пе ну су де су до ви у ве-
ћи ма са ста вље ним од тро ји це су ди ја за кри вич на де ла за ко ја је про пи са-
на бла жа ка зна од пет на ест го ди на (члан 24. ст. 1. и 2.); да ће се у по ступ ку 
за кри вич на де ла за ко ја је као глав на ка зна про пи са на нов ча на ка зна или 
за твор до три го ди не, при ме њи ва ти по себ не од ред бе за скра ће ни по сту-
пак (члан 433. став 1.); да ће се кад дру го сте пе ни суд ре ша ва о жал би про-
тив пре су де до не се не по скра ће ном по ступ ку ко јом ни је из ре че на ка зна 
за тво ра, о сед ни ци ве ћа оба ве сти ти стран ке и бра ни лац окри вље ног са мо 
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ако пред сед ник ве ћа или ве ће на ђе да би при су ство стра на ка би ло ко ри-
сно за раз ја шње ње ства ри (члан 448. став 1.).

Кри вич ним за ко ни ком Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, 
бр. 85/05, 88/05 и 107/05), ко ји је сту пио је на сна гу 1. ја ну а ра 2006. го ди не, 
про пи са но је да је кри вич но де ло оно де ло ко је је за ко ном пред ви ђе но као 
кри вич но де ло, ко је је про тив прав но и ко је је скри вље но (члан 14. став 1.), 
као и да је кри вич но де ло из вр ше но у вре ме кад је из вр ши лац ра дио или 
је био ду жан да ра ди, без об зи ра на то ка да је по сле ди ца на сту пи ла (члан 
16. став 1.). Кри вич но де ло са мо вла шћа про пи са но је од ред бом чла на 330. 
Кри вич ног за ко ни ка ко ја гла си: „Ко са мо вла сно при ба вља не ко сво је пра-
во или пра во за ко је сма тра да му при па да, ка зни ће се нов ча ном ка зном 
или за тво ром до шест ме се ци (став 1.). Ко де ло из став 1. овог чла на учи-
ни за дру гог, ка зни ће се ка зном про пи са ном за то де ло (став 2.). Ако је 
де ло из ста ва 1. и 2. учи ње но на ште ту гра ђа на, го ње ње се пред у зи ма по 
при ват ној ту жби (став 3.)“.

5. Устав ни суд је, оце њу ју ћи на во де и раз ло ге из устав не жал бе са ста-
но ви шта од ре да ба чла на 32. став 1. и чла на 34. став 4. Уста ва и ци ти ра них 
од ре да ба За ко ни ка о Кри вич ном по ступ ку и Кри вич ног за ко ни ка, утвр-
дио да оспо ре ним пре су да ма ни су по вре ђе на устав на пра ва под но си о ца 
на ко ја се у устав ној жал би по звао.

На и ме, Уста вом за јем че ним пра вом на пра вич но су ђе ње се га ран ту је 
да ће по сту пак би ти во ђен и окон чан у ра зум ном ро ку од стра не над ле-
жног, не за ви сног и не при стра сног су да, обра зо ва ног на осно ву за ко на у 
ко ме ће се јав но рас пра ви ти и од лу чи ти о пра ви ма и оба ве за ма, осно ва-
но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка и о оп ту жба ма 
про тив не ког ли ца. 

Са др жај пра ва на пра вич но су ђе ње огра ни чен је на од ре ђе не про це сне 
га ран ци је, па Устав ни суд, оце њу ју ћи осно ва ност устав не жал бе са ста-
но ви шта тог устав ног пра ва, ис пи ту је евен ту ал но по сто ја ње про це сних 
по вре да у по ступ ци ма пред су до ви ма и на осно ву то га утвр ђу је да ли је 
по сту пак био во ђен на на чин ко ји је под но си о цу устав не жал бе омо гу ћио 
пра вич но су ђе ње. Устав ни суд је оце нио да су оспо ре не пре су де Оп штин-
ског су да у Мај дан пе ку К. 71/07 (К. 89/07) од 22. ав гу ста 2007. го ди не и 
Окру жног су да у Не го ти ну Кж. 469/06 од 30. ок то бра 2007. го ди не до не ли 
за ко ном уста но вље ни су до ви, ко ји су по сту па ли у гра ни ца ма сво је над ле-
жно сти, у пра вил но и за ко ни то во ђе ном по ступ ку. Под но си о цу устав не 
жал бе је омо гу ће но да пред пр во сте пе ним су дом из не се сво ју од бра ну и 
до ка зе у сво ју ко рист, али се он бра нио ћу та њем. Ко ри шће ње овог пра ва 
окри вље ног у кри вич ном по ступ ку ни је до ве ло до не пра вич не осу де, јер 
је чи ње нич но ста ње на ко ме је за сно ва на пр во сте пе на пре су да утвр ђе но 
на осно ву ис ка за при ват них ту жи ла ца, шест све до ка и чи та њем ре ше ња 
Оп штин ског су да у Мај дан пе ку Р. 159/06 од 14. ју ла 2006. го ди не о од ре ђи-
ва њу при вре ме не ме ре ко јом је под но си о цу устав не жал бе за бра ње но ко-
ри шће ње зе мљи шта и екс пло а ти са ње шу ме на имо ви ни ко ја се на ла зи на 
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ме сту зва ном „Авра ми ца“. Устав ни суд сто га сма тра да осу ђу ју ћа пре су да 
до не та у пр во сте пе ном по ступ ку ни је ре зул тат про из вољ но сти. Бра ни лац 
под но си о ца устав не жал бе је про тив пр во сте пе не пре су де под нео жал бу 
из свих за кон ских раз ло га, ко ји су све стра но оце ње ни у оспо ре ној пре су-
ди Окру жног су да у Не го ти ну.

6. Устав ни суд је утвр дио да оспо ре ним пре су да ма под но си о цу устав-
не жал бе ни је по вре ђе но ни пра во на прав ну си гур ност у ка зне ном пра ву 
за јем че но чла ном 34. став 4. Уста ва.

Пра ви ло ne bis in idem, ко је са др жи за бра ну су ђе ња у ис тој кри вич-
ној ства ри, јед но је од основ них на че ла кри вич ног про це сног пра ва. Уста-
вом Ре пу бли ке Ср би је та ко ђе је утвр ђе но ово пра ви ло, те оно има и ранг 
устав ног на че ла. Овим на че лом за јем че но је да ни јед но ли це не мо же би ти 
кри вич но го ње но ни ка жње но за кри вич но де ло за ко је је прав но сна жном 
пре су дом осло бо ђе но или осу ђе но или је за то де ло по сту пак прав но сна-
жно об у ста вљен или је оп ту жба прав но сна жно од би је на.

У кон крет ном слу ча ју, про тив под но си о ца устав не жал бе под не те су 
две при ват не кри вич не ту жбе ко ји ма се под но си о цу устав не жал бе ста-
вља ју на те рет рад ње два кри вич на де ла са мо вла шћа из вр ше на у раз ли чи-
то вре ме. Рад ња је основ но обе леж је кри вич ног де ла и њом се оства ру је 
уче ство ва ње у де лу кроз рад њу из вр ше ња. Кри вич но де ло је из вр ше но у 
вре ме кад је из вр ши лац ра дио или је био ду жан да ра ди, без об зи ра на 
то ка да је по сле ди ца на сту пи ла. Из на ве де ног не дво сми сле но про из ла зи 
да је под но си лац устав не жал бе осу ђен због из вр ше ња два кри вич на де ла 
са мо вла шћа, јер је рад ње из вр ше ња пред у зео у два на вра та, те се сто га ни 
у ком слу ча ју не мо же ре ћи да је оспо ре ном пр во сте пе ном пре су дом два 
пу та осу ђен за исто кри вич но де ло. 

7. На осно ву из ло же ног, Устав ни суд је утвр дио да у кри вич ном по-
ступ ку ко ји је прет хо дио устав но суд ском под но си о цу устав не жал бе ни је 
ус кра ће но пра во на пра вич но су ђе ње за јем че но од ред бом чла на 32. став 
1. Уста ва, ни ти пра во на прав ну си гур ност у ка зне ном пра ву за јем че но 
од ред бом чла на 34. ст. 4. Уста ва, па је устав ну жал бу од био као нео сно ва-
ну, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко на о устав ном су ду.

Сто га је Устав ни суд, на осно ву од ред бе чла на 45. тач ка 9) За ко на о 
Устав ном су ду, од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-212/2007 од 2. ју ла 2009. го ди не

Ни је по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку, пра во на сло бо ду 
и без бед ност, пра во на по сту па ње с ли цем ли ше ним сло бо де ни пра во на 

не по вре ди вост фи зич ког и пси хич ког ин те гри те та из чла на 32. став 1, 
чла на 27. став 1, чла на 28. ст. 1. и 2. и чла на 25. став 2. Уста ва

Устав ни суд до нео је
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ОД ЛУ КУ

Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба М. М. из ја вље на због по вре-
де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку, пра ва на сло бо ду и без бед ност, пра-
ва на по сту па ње с ли цем ли ше ним сло бо де и пра ва на не по вре ди вост фи-
зич ког и пси хич ког ин те гри те та, за јем че них од ред ба ма чла на 32. став 1, 
чла на 27. став 1, чла на 28. ст. 1. и 2. и чла на 25. став 2. Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је, у по ступ ку ко ји се во дио пред Оп штин ским су дом у Но вом Па за-
ру К. 194/07.

О б р а з л о ж е њ е
1. М. М. из Н. П., под нео је 7. апри ла 2008. го ди не и 3. ок то бра 2008. го-

ди не, пре ко пу но моћ ни ка М. Х. П., адво ка та из Н. П., устав ну жал бу, уре ђе-
ну 22. апри ла 2009. го ди не, због по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку 
за јем че ног од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, у пред ме ту 
ко ји се во дио пред Оп штин ским су дом у Но вом Па за ру К. 194/07. Као по-
вре ђе на пра ва на вео је и пра во на сло бо ду и без бед ност и пра во на по-
сту па ње с ли цем ли ше ним сло бо де за јем че них од ред ба ма чла на 27. став 1. 
и чла на 28. ст. 1. и 2. Уста ва, као и пра во на за бра ну му че ња из чла на 3. 
Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да.

2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва, устав на жал ба се мо же из ја ви ти 
про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор га ни за ци ја 
ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју 
људ ска или ма њин ска пра ва или сло бо де за јем че не Уста вом, ако су ис цр-
пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту. 

Од ред бом чла на 27. став 1. Уста ва за јем че но је да сва ко има пра во на 
лич ну сло бо ду и без бед ност, као и да је ли ше ње сло бо де до пу ште но са мо 
из раз ло га и у по ступ ку ко ји су пред ви ђе ни за ко ном. 

Чла ном 28. Уста ва за јем че но је да се пре ма ли цу ли ше ном сло бо де мо-
ра по сту па ти чо веч но и с ува жа ва њем до сто јан ства ње го ве лич но сти (став 
1.) и да је за бра ње но сва ко на си ље пре ма ли цу ли ше ном сло бо де (став 2.).

Члан 32. став 1. Уста ва утвр ђу је да сва ко има пра во да не за ви сан, не-
при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд пра вич но и у ра зум ном ро-
ку јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но-
сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма 
про тив ње га.

С об зи ром на то да су Уста вом Ре пу бли ке Ср би је га ран то ва на сва пра-
ва и сло бо де ко ја су за јем че на од ред ба ма Кон вен ци је за за шти ту људ ских 
пра ва и основ них сло бо да, па и пра ва за јем че на чла ном 3. Кон вен ци је, 
Устав ни суд је евен ту ал ну по вре ду пра ва на за бра ну му че ња оце њи вао у 
од но су на од ред бу чла на 25. став 2. Уста ва. На ве де ном од ред бом јем чи се 
да ни ко не мо же би ти из ло жен му че њу, не чо веч ном или по ни жа ва ју ћем 
по сту па њу или ка жња ва њу, ни ти под врг нут ме ди цин ским или на уч ним 
огле ди ма без свог сло бод но да тог при стан ка.
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У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни суд 
утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под но си о-
ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку, у скла ду са од ред бом чла-
на 72. став 3. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник Ре-
пу бли ке Ср би је“, бр. 24/08 и 27/08), тра жио од Оп штин ског су да у Но вом 
Па за ру до ста вља ње на увид спи са пред ме та К. 194/08 и на кон из вр ше ног 
уви да утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за до но ше ње од-
лу ке у овом устав но суд ском по ступ ку:

Оп штин ско јав но ту жи ла штво у Но вом Па за ру је ак том Кт. 125/2000 
од 07. мар та 2000. го ди не под не ло зах тев за спро во ђе ње ис тра ге про тив 
осум њи че них К. С. и Ф. Т. због по сто ја ња осно ва не сум ње да би као са-
и звр ши о ци из вр ши ли кри вич но де ло про тив прав но ли ше ње сло бо де из 
чла на 63. став 4. у вези са ставом  1. КЗ РС (Кр иви чни з акон Р еп убл ике 
С рб ије) на шт ету по дн ос и оца уста вне жа лбе М. М. д ана 3. ма рта 2000. 
г од ине, а пр отив осу мњ ич еног К. С. и због п ост ој ања осн ов ане су мње да 
би и зв ршио кр иви чно д ело т ешке т ел есне п овр еде из чл ана 53. став 1. КЗ 
РС на шт ету по дн ос и оца уста вне жа лбе. Т оком тр ај ања и стр ажног п осту-
пка, пр ема окр ивљ еном К. С. је о др еђен пр итвор у см ислу о дре дбе чл ана 
191. став 2. та чка 1. ЗКП (З ак оник о кр иви чном п осту пку), јер се н ал азио 
у бекству . Након спро ве де не ис тра ге, Оп штин ско јав но ту жи ла штво је 
про тив истих ли ца по ди гло оп ту жни цу 21. де цем бра 2000. го ди не због на-
ве де них кри вич них де ла.

Пред истим су дом про тив К. С. во ђен је још је дан кри вич ни по сту пак 
по оп ту жни ци Оп штин ског јав ног ту жи ла штва у Но вом Па за ру Кт. 125/99 
од 5. но вем бра 1999. го ди не, због кри вич ног де ла на сил нич ког по на ша ња 
из чла на 220. став 2. КЗ РС, из вр ше ног на ште ту ма ло лет ног оштећеног  
Е. И. Окр ивљ ени К. С. је л ишен сл об оде 26. а вг уста 2003. г од ине, те је на 
гла вном пр етр есу од рж аном 15. се пте мбра 2003. г од ине суд д онео р еш ење 
да се и зв рши здр уж ив ање сп иса пре дм ета К. 358/03 и К. 364/03 (пре дмет 
у к оме су окр ивљ ени К. С. и Ф. Т, а по дн ос илац уста вне жа лбе ошт ећ ени), 
н акон ч ега је и зв рш ено ра здв ај ање п осту пка у о дн осу на Ф. Т. С асл ушан 
је окр ивљ ени и у д ок азном п осту пку с асл уш ани су ошт ећ ени и св ед оци и 
и зв ед ени ост али д ок ази. По дн ос илац уста вне жа лбе М. М. је и зј авио да се 
пр идр уж ује кр иви чном г оњ ењу и да и ст иче им ови нск опра вни за хтев к оји 
не м оже да пр ец из ира. Пр ес удом К. 358/03 од 16. се пте мбра 2003. г од ине 
окр ивљ ени К. С. је огл ашен кр ивим због и зв рш ења је дног кр иви чног д ела 
н аси лни чко п он аш ање из чл ана 220. став 2. КЗ РС на шт ету м ал оле тног 
Е. И., кр иви чног д ела пр оти впра вно л иш ење сл об оде из чл ана 63. став 4.  
у вези са ста вом  1. КЗ РС на шт ету по дн ос и оца М. М. и кр иви чног д ела 
т ешке т ел есне п овр еде из чл ана 53. став 1. КЗ РС на шт ету М. М. Ос уђен је 
на ј еди нств ену к азну з атв ора у тр ај ању од 8 м ес еци. Ошт ећ ени су уп ућ ени 
на гр ађа нску па рн ицу р ади оств ар ив ања св ојих им ови нск опра вних за хт-
ева у см ислу о дре дбе чл ана 206. став 2. у вези са ставом 1. ЗКП. Пр ес уда 
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је д ост ављ ена т уж и оцу, окр ивљ еном, бр ан и оцу и ошт ећ ен има. Пр ес удом 
Кж. 369/03 Окр ужни суд у Н овом П аз ару је 6. апр ила 2004. г од ине о дбио 
као не осн ов ане жа лбе т уж и оца и бр ан и оца и првостепену  пресу ду по-
твр дио. Оште ће ни М. М. је ову пре су ду при мио 12. апри ла 2004. го ди не.

У по ступ ку ко ји је пред Оп штин ским су дом у Но вом Па за ру во ђен у 
пред ме ту К. 194/07 про тив окри вље ног Ф. Т., под но си лац устав не жал бе је 
на глав ном пре тре су одр жа ном 19. ју на 2008. го ди не из ја вио да се при дру-
жу је кри вич ном го ње њу и да ис ти че од штет ни зах тев ко ји ће пре ци зи ра-
ти у пар ни ци. Пре су да је до не та 6. но вем бра 2008. го ди не и окри вље ни Ф. 
Т. огла шен је кри вим због из вр ше ња кри вич ног де ла про тив прав но ли ше-
ње сло бо де из чла на 132. став 3. у ве зи са ста вом 1. Кри вич ног за ко ни ка 
и осу ђен је на ка зну за тво ра у тра ја њу од че ти ри ме се ца. На осно ву чла на 
206. став 2. ЗКП, оште ће ни М. М. упу ћен је на пар ни цу ра ди оства ри ва-
ња свог имо вин ско прав ног зах те ва јер по да ци кри вич ног по ступ ка ни-
су пру жа ли до вољ но осно ва за пре су ђе ње о имовинскоправном  зах те ву. 
На на ве де ну пре су ду ни ко од стра на ка ни је из ја вио жал бу, а под но си о цу 
устав не жал бе као оште ће ном у овом кри вич ном по ступ ку и ње го вом пу-
но моћ ни ку пре су да ни је до ста вља на. 

4. За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 70/01 
и 68/02 и „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05 и 49/07) про-
пи са но је: да  овај законик утврђује пра ви ла са ци љем да ни ко не вин не 
бу де осу ђен, а да се учи ни о цу кри вич ног де ла из рек не кри вич на санк ци ја 
под усло ви ма ко је пред ви ђа кри вич ни за кон и на осно ву за ко ни то спро-
ве де ног по ступ ка (члан 1. став 1.); да је суд ду жан да по сту пак спро ве де 
без оду го вла че ња и да оне мо гу ћи сва ку зло у по тре бу пра ва ко ја при па-
да ју ли ци ма ко ја уче ству ју у по ступ ку (члан 16. став 2.); да ако је оште-
ће ни под нео кри вич ну при ја ву или је под нео пред лог за оства ри ва ње 
имовинскоправног  зах те ва у кри вич ном по ступ ку, сма тра ће се да је ти-
ме под нео и пред лог за го ње ње (члан 54. став 2.); да се кри вич ни по сту-
пак по кре ће по зах те ву овла шће ног ту жи о ца, а за кри вич на де ла за ко-
ја се го ни по слу жбе ној ду жно сти овла шће ни ту жи лац је јав ни ту жи лац 
(члан 19. став 1. и 2.); да је стран ка ту жи лац и окри вље ни (члан 221. став 
1. тач ка 9)); да је оште ће ни ли це чи је је ка кво лич но или имо вин ско пра-
во кри вич ним де лом по вре ђе но или угро же но (члан 221. став 1. тач ка 6)); 
да оште ће ни, из ме ђу оста лог, има пра во да у то ку ис тра ге ука же на све 
чи ње ни це и да пред ла же до ка зе ко ји су од ва жно сти за кри вич ну ствар 
и њи хов имовинскоправни  зах тев, а на глав ном пре тре су има пра во да 
пред ла же до ка зе, по ста вља пи та ња окри вље ном, све до ци ма и ве шта ци ма, 
да из но си при мед бе и об ја шње ња у по гле ду ње го вог ис ка за и да да је дру-
ге из ја ве и пред ло ге и има пра во да раз ма тра спи се и раз гле да пред ме те 
ко ји слу же као до каз (члан 60. ст. 1, 2. и 3.); да оште ће ни, из ме ђу оста лог, 
има пра во да пре ду зме, од но сно на ста ви го ње ње (члан 61. став 2.); из ме ђу 
оста лог, да оште ће ни мо же по би ја ти пре су ду са мо због од лу ке су да о тро-
шко ви ма кри вич ног по ступ ка (члан 364. став 4.); да ће се имо вин ско прав-
ни зах тев ко ји је на стао услед из вр ше ња кри вич ног де ла рас пра ви ти на 
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пред лог овла шће них ли ца у кри вич ном по ступ ку ако се ти ме не би знат но 
оду го вла чио овај по сту пак и мо же се од но си ти на на кна ду ште те, по вра-
ћај ства ри или по ни штај од ре ђе ног прав ног по сла (члан 201. ст. 1. и 2.); да 
у пре су ди ко јом окри вље ног огла ша ва кри вим, ако по да ци кри вич ног по-
ступ ка не пру жа ју по у здан основ ни за пот пу но ни за де ли мич но пре су ђе-
ње, суд ће овла шће но ли це упу ти ти да имо вин ско прав ни зах тев у це ли ни 
мо же да оства ру је у пар нич ном по ступ ку (члан 206. став 2.).

5. Устав ни суд је, оце њу ју ћи на во де и раз ло ге из устав не жал бе са ста-
но ви шта од ред бе чла на 32. став 1. Уста ва и на ве де них од ре да ба За ко ни ка 
о кри вич ном по ступ ку, утвр дио да у по ступ ку ко ји је во ђен пред Оп штин-
ским су дом у Но вом Па за ру ни је по вре ђе но устав но пра во под но си о ца га-
ран то ва но овом од ред бом.

На и ме, Уста вом за јем че ним пра вом на пра вич но су ђе ње се га ран ту-
је да ће по сту пак би ти во ђен и окон чан у ра зум ном ро ку од стра не над-
ле жног, не за ви сног и не при стра сног су да, обра зо ва ном на осно ву за ко на, 
ко ји ће јав но рас пра ви ти и од лу чи ти о пра ви ма и оба ве за ма и осно ва но-
сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма 
про тив не ког ли ца. У том сми слу, пра во на пра вич но су ђе ње се у кри вич-
ном по ступ ку пр вен стве но га ран ту је окри вље ном, јер се о ње го вим пра-
ви ма и оп ту жба ма про тив ње га од лу чу је.

По ла зе ћи од за кон ских од ре да ба ко ји ма се уре ђу је кри вич ни по сту-
пак, Устав ни суд сма тра да је циљ во ђе ња кри вич ног по ступ ка да се утвр-
ди по сто ја ње кри вич ног де ла и кри вич не од го вор но сти окри вље ног, од но-
сно да се у од но су на окри вље ног рас пра ви и од лу чи о осно ва но сти сум ње 
ко ја је би ла раз лог за по кре та ње кри вич ног по ступ ка, као и о оп ту жба ма 
про тив ње га, ка ко би се обез бе ди ло да ни ко не вин не бу де осу ђен.

Ме ђу тим, оште ће ни, као ли це чи је је не ко лич но или имо вин ско пра-
во кри вич ним де лом по вре ђе но или угро же но, иако ни је стран ка у кри-
вич ном по ступ ку, сва ка ко има ин те рес и пра во да из вр ши лац кри вич ног 
де ла бу де огла шен кри вим и осу ђен у скла ду са за ко ном, као и пра во на 
на кна ду ма те ри јал не или не ма те ри јал не ште те, по вра ћај ства ри и по ни-
штај прав ног по сла. У ве зи са оства ри ва њем овог пра ва, За ко ник о кри-
вич ном по ступ ку, с јед не стра не, про пи су је пра во оште ће ног да у то ку 
по ступ ка ука же на чи ње ни це и до ка зе, да по ста вља пи та ња окри вље ном, 
све до ци ма и ве шта ци ма, да из но си при мед бе у по гле ду њи хо вих ис ка за 
и да да је дру ге из ја ве и пред ло ге, да раз ма тра спи се и раз гле да пред ме те 
ко ји слу же као до каз. Та ко ђе му је омо гу ће но и да уме сто јав ног ту жи о-
ца пре ду зме или на ста ви кри вич но го ње ње окри вље ног. С дру ге стра не, 
ту жи лац се ста ра о јав ном ин те ре су ко ји не мо ра би ти увек и ин те рес 
оште ће ног, те оште ће ни у том сми слу не мо же да ути че на прав ну ква ли-
фи ка ци ју кри вич ног де ла ко је се окри вље ном ста вља на те рет, ни ти мо же 
да уме сто јав ног ту жи о ца из ја ви жал бу у слу ча ју ка да ту жи лац сма тра да 
ула га ње жал бе ни је це лис ход но. У том сми слу, оште ће ни има пра во да из-
ја ви жал бу на пр во сте пе ну пре су ду са мо због од лу ке су да о тро шко ви ма 
кри вич ног по ступ ка.
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6. Ка ко је Уста вом утвр ђе но да се од ред бе о људ ским и ма њин ским 
пра ви ма ту ма че у ко рист уна пре ђе ња вред но сти де мо крат ског дру штва, 
са гла сно ва же ћим ме ђу на род ним стандaрдима људ ских и ма њин ских 
пра ва, као и прак си ме ђу на род них ин сти ту ци ја којe над зи ру њи хо во 
спро во ђе ње (члан 18. став 3.), Устав ни суд је сле дом на ве де ног, при ли-
ком оце не на во да и до но ше ња од лу ке у овом устав но суд ском пред ме ту, 
имао у ви ду и прак су Европ ског су да за људ ска пра ва у Стра збу ру. На и ме, 
пракса Европског су да за људ ска пра ва у при ме ни чла на 6. став 1. Европ-
ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма, ко ји про пи су је да „... сва ко има пра во 
да... суд... у ра зум ном ро ку ис пи та ње гов слу чај... ра ди утвр ђи ва ња (сво-
јих) пра ва и оба ве за...“, у по гле ду за шти те пра ва оште ће ног је ево лу и ра-
ла. У ст ар ијој пра кси Евро пски суд је см атрао да „ошт ећ ени уж ива з ашт-
иту пр оц есних пр ава као су пс ид ија рни или пр ива тни т уж илац с амо т ада 
к ада је њ егов им ови нск опра вни за хтев пре дмет о дл уч ив ања у кр иви чном 
п осту пку“ (пр ес уда у пре дм ету A cq u av iva пр отив Фра нц уске од 24. о кт-
обра 1995. г од ине). Али, у н ов ијој пра кси, Евро пски суд за љу дска пр ава 
је пр ош ирио д осег пр ава ошт ећ еног на су пс ид ија рни пр огон. Иако и д аље 
см атра да из о дре дбе чл ана 6. Ко нве нц ије не пр ои зл ази с ам оста лно пр аво 
ошт ећ еног на кр иви чно г оњ ење тр ећих л ица, те да је оно не одв ој иво од 
пр ава на с ати сфа кц ију за шт ету пр ич ињ ену кр иви чним д елом, ипак с ада 
пр изн аје з ашт иту и т аквог „н ес ам оста лног“ пр ава на п окр ет ање кр иви-
чног п осту пка у сл уч ају к ада ошт ећ ени н ије к ум ул ати вно и ст акао о дште-
тни за хтев, ако му н ац и она лно пр аво д аје пр аво да сам г они уч ин и оца кр-
иви чног д ела, а и сход кр иви чног п осту пка је о дл учан и за „спо рно“ пр аво 
на н акн аду шт ете (пр ес уда у пре дм ету P i en i ą żek пр отив По љске од 28. се-
пте мбра 2004. г од ине), о дн осно у сл уч ају к ада је пр аво ошт ећ еног на кр-
иви чно г оњ ење уско п ов ез ано са пр авом на н акн аду шт ете у кр иви чном 
п осту пку (као на пр имер у фра нц уском пр аву), ако је кр иви чни п ост-
упак о дл учан за н акн аду шт ете и ошт ећ ени се у кр иви чном п осту пку н ије 
ј асно о др екао тог пр ава (пр ес уда у пре дм ету P erez пр отив Фра нц уске од 
12. ф ебр у ара 2004. г од ине). Ист овр ем ено, Евро пски суд за љу дска пр ава 
по дс ећа и на то да се пр ихв ат ањем ов аквог „н овог пр ист упа“, у скл аду са 
ц иљ ев има и св рхом Ко нве нц ије, огр ан ич ења пр оц есних пр ава из чл ана 6. 
став 1. Ко нве нц ије, м ор ају р естри кти вно т ум ач ити (ц ит ир ана пр ес уда у 
пре дм ету P erez пр отив Фра нц уске).

7. Уста вн опра вна оц ена спр ов ед еног п осту пка у овој пра вној ств-
ари, з асн ов ана на пра кси и кр ит ер иј ум има м еђ ун аро дних и нст ит уц ија за 
з ашт иту љу дских пр ава, п отв рђ ује да у ко нкре тном сл уч ају н ије п овр еђ-
ено пр аво по дн ос и оца уста вне жа лбе на с уђ ење у р азу мном р оку.

Ово из ра зл ога што се, с је дне стр ане, Уст авом з аје мч еним пр авом на 
пр ави чно с уђ ење г ара нт ује да ће п ост упак б ити в ођен и око нчан у р азу-
мном р оку од стр ане на дл ежног, н ез ав исног и н епр истр асног с уда, обр-
аз ов аном на осн ову з ак она, к оји ће ја вно ра спр ав ити и о дл уч ити о пр ав-
има и об ав ез ама и осн ов ан ости су мње к оја је б ила ра злог за п окр ет ање 
п осту пка, као и о о пт ужб ама пр отив н еког л ица, те у том см ислу, пр аво 



782 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

на пр ави чно с уђ ење у кр иви чном п осту пку п рве нств ено г ара нт ује окр-
ивљ еном, јер се о њ ег овим пр ав има и о пт ужб ама пр отив њ ега о дл уч ује. 
С др уге стр ане, ошт ећ ени у кр иви чном п осту пку, п осе бно ако и ст иче 
им ови нск опра вни за хтев, има пра вни и нт ерес да се кр иви чни п ост упак 
око нча у што кр аћем р оку к ако би се у том п осту пку д он ела о дл ука и о 
им ови нск опра вном за хт еву, без о бз ира на то да ли ће им ови нск опра вни 
за хтев б ити ра спр ављен у с амом кр иви чном п осту пку или ће ошт ећ ени 
б ити уп ућен на па рн ицу р ади њ ег овог оств ар ив ања, с тим што тај свој за-
хтев тр еба и да опр ед ели.

С о бз иром на то да је у ко нкре тном сл уч ају, по дн ос илац уста вне жа лбе, 
као ошт ећ ени у кр иви чном п осту пку к оји се в одио пр отив окр ивљ еног Ф. 
Т. и зј авио да ће о дште тни за хтев пр ец из ир ати у па рни чном п осту пку, а да 
о дште тни за хтев н ије пр ец из ирао ни у кр иви чном п осту пку к оји је око нчан 
д он ош ењем пр ес уде пр отив окр ивљ еног К. С. к ојом је по дн ос илац уста вне 
жа лбе уп ућен р ади оств ар ив ања свог им ови нск опра вног за хт ева на па рн-
ицу још 2003. г од ине, Уста вни суд је утв рдио да се у кр иви чном п осту пку 
н ије ни о дл уч ив ано о пр аву на н акн аду шт ете по дн ос и оца уста вне жа лбе. 
Из н ав ед еног ра зл ога, по дн ос и оцу се не м огу г ара нт ов ати ни пр оц есна пр-
ава из чл ана 32. став 1. Уст ава, па ни пр аво на с уђ ење у р азу мном р оку.

У о дн осу на део уста вне жа лбе к ојим се као п овр еђ ена пр ава н ав оде 
пр аво на сл об оду и бе збе дност и пр аво на п ост уп ање с л ицем л иш еним 
сл об оде з аје мч ених о дре дб ама чл. 27. и 28. Уст ава, као и пр аво на н еп овр-
ед ивост ф изи чког и пс ихи чког и нт егр ит ета из чл ана 25. став 2. Уст ава, 
Уста вни суд је утв рдио да ова пр ава по дн ос и оцу уста вне жа лбе као ошт-
ећ еном у кр иви чном п осту пку н ик ако н ису ни м огла б ити п овр еђ ена, а да 
по дн ос илац п овр еду ових пр ава в ез ује за кр иви чно д ело к оје је б ило пре-
дмет кр иви чног п осту пка за к оје су окр ивљ ени огл аш ени кр ивим и ос уђ-
ени, па је и у овом д елу уста вну жа лбу о дбио.

8. Ст ога је Уста вни суд, на осн ову о др ед аба чл ана 45. та чка 9) и чл ана 
89. став 1. З ак она о Уста вном с уду, о дл учио као у и зр еци.

О дл ука Уста вног с уда број:
Уж-408/2008 од 9. ј ула 2009. г од ине

Уста вне жа лбе из обл асти гр ађа нског пр ава

П овр еда пр ава на с уђ ење у р азу мном р оку 
из чл ана 32. став 1. Уст ава

Уста вни суд д онео је

О Д Л У К У

1. Усв аја се уста вна жа лба месне заједнице Гра ђа но ви ће и утвр ђу је по-
вре да пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку из чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је у по ступ ку ко ји се во ди у пар нич ном пред ме ту Оп штин ског 
су да у Но вом Па за ру П. бр. 489/07 (П. бр. 1086/2000).
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2. На ла же се Оп штин ском су ду у Но вом Па за ру да пре ду зме све нео-
п ход не ме ре ка ко би се пар нич ни по сту пак по ту жби под но си о ца устав не 
жал бе окон чао у нај кра ћем мо гу ћем ро ку.

3. Ову одлуку објави ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

О б р а з л о ж е њ е
1. Ме сна за јед ни ца Гра ђа но ви ће, оп шти на Но ви Па зар, пре ко пу но-

моћ ни ка Ма ре По по вић, адво ка та из Но вог Па за ра, под не ла је Устав ном 
су ду 27. но вем бра 2008. го ди не до пу ште ну и бла го вре ме ну устав ну жал бу, 
због по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку из чла на 32. став 1. Уста-
ва Ре пу бли ке Ср би је, у по ступ ку ко ји се во ди у пар нич ном пред ме ту Оп-
штин ског су да у Но вом Па за ру П. бр. 489/07 (П. бр. 1086/2000).

Под но си лац устав не жал бе је на вео да је 7. де цем бра 2000. го ди не под-
нео ту жбу Оп штин ском су ду у Но вом Па за ру, ра ди ис пу ње ња оба ве зе из 
уго во ра, про тив Ве те ри нар ске ста ни це „Но ви Па зар“ и НИС „Ју го пе трол“ 
и да тај по сту пак још увек тра је, те сма тра да се тра ја ње по ступ ка пре ко 7 
го ди на, 11 ме се ци и 19 да на не мо же сма тра ти су ђе њем у ра зум ном ро ку.

2. Устав ни суд је 24. де цем бра 2008. го ди не, у скла ду са чла ном 72. став 
3. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 
27/08), зах те вао од Оп штин ског су да у Но вом Па за ру до ста вља ње на увид 
спи се пред ме та П. бр. 489/07 (П. бр. 1086/2000), а што је тај суд и учи нио 
сво јим до пи сом од 5. ја ну а ра 2009. го ди не.

3. Устав на жал ба је као прав но сред ство уста но вље на Уста вом Ре пу-
бли ке Ср би је, ко ји је сту пио на сна гу 8. но вем бра 2006. го ди не. Пре ма од-
ред ба ма чла на 170. Уста ва, устав на жал ба се мо же из ја ви ти про тив по је-
ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су 
по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска 
или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су ис цр пље на или 
ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту. По сту пак по 
устав ној жал би се, у сми слу чла на 175. став 3. Уста ва, уре ђу је за ко ном.

Чла ном 82. став 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 109/07), про пи са но је да се устав на жал ба мо же из ја ви ти и ако ни су 
ис цр пље на прав на сред ства, у слу ча ју ка да је под но си о цу жал бе по вре ђе-
но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти-
ва ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, 
Устав ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба-
ве за ма под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јам че но 
пра во или сло бо да.

4. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у спи се пред-
ме та П. бр. 489/07 (П. бр.1086/2000) и утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол-
но сти од зна ча ја за ре ша ва ње ове устав но суд ске ства ри:

Ме сна за јед ни ца Гра ђа но ви ће, оп шти на Но ви Па зар, 8. де цем бра 2000. 
го ди не је, пре ко пу но моћ ни ка, под не ла ту жбу Оп штин ском су ду у Но вом 
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Па за ру про тив Ве те ри нар ске ста ни це „Но ви Па зар“ и НИС „Ју го пе трол“, 
ра ди ис пу ње ња оба ве зе из уго во ра – ис по ру ке 1000 ли та ра го ри ва Д-2. 
Оп штин ски суд у Но вом Па за ру је 11. ма ја 2001. го ди не до нео пре су ду П. 
бр. 1086/2000, ко јом је де ли мич но усво јен ту жбе ни зах тев ту жи о ца и оба-
ве зан дру го ту же ни НИС „Ју го пе трол“ да ту жи о цу ис по ру чи 1000 ли та ра 
го ри ва Д-2, док је ту жбе ни зах тев у од но су на пр во ту же ног Ве те ри нар ску 
ста ни цу „Но ви Па зар“ од би јен као нео сно ван. У овом пе ри о ду заказана 
су  4 рочи шта за глав ну рас пра ву, од ко јих је јед но одр жа но и на ње му је 
спро ве ден до ка зни по сту пак, два ро чи шта ни су одр жа на из раз ло га што 
су ту же ни тра жи ли од ла га ње, а јед но ро чи ште ни је одр жа но из раз ло га 
што ту жи лац ни је био при су тан, али не ма до ка за да је био уред но по зван.

Про тив по ме ну те пре су де дру го ту же ни НИС „Ју го пе трол“ из ја вио је 
жал бу са пред ло гом за по вра ћај у пре ђа шње ста ње, ко ји су при мље ни у 
Оп штин ском су ду у Но вом Па за ру да на 4. ју на 2001. го ди не. По до ста вља-
њу спи са од стра не пр во сте пе ног су да, Окру жни суд у Но вом Па за ру је 
ре ше њем Гж. бр. 322/01 од 5. ју ла 2001. го ди не вра тио спи се пр во сте пе ном 
су ду као не раз мо тре не, с об зи ром на то да пр во сте пе ни суд ни је од лу чио 
о пред ло гу дру го ту же ног за по вра ћај у пре ђа шње ста ње. Оп штин ски суд у 
Но вом Па за ру до нео је 3. фе бру а ра 2005. го ди не ре ше ње П. бр. 1086/2000 
ко јим је од би јен пред лог дру го ту же ног за по вра ћај у пре ђа шње ста ње, као 
нео сно ван. По во дом пред ло га за по вра ћај у пре ђа шње ста ње за ка за но је 5 
ро чи шта, од ко јих је јед но одр жа но (два ро чи шта су од ло же на јер је ука за-
но на по сто ја ње мо гућ но сти за ван суд ско по рав на ње, јед но је од ло же но на 
зах тев дру го ту же ног, а јед но је од ло же но јер ту же ни ни су би ли при сут ни, 
а ни је би ло до ка за да су уред но по зва ни). Окру жни суд у Но вом Па за ру 
је по жал би дру го ту же ног до нео ре ше ње Гж. 71/06 од 9. ма ја 2007. го ди не 
ко јим је усво јио жал бу и уки нуо пр во сте пе ну пре су ду П. бр. 1086/2000, а 
предмет вра тио пр во сте пе ном су ду на по нов ни по сту пак.

Пред мет се на кон вра ћа ња пр во сте пе ном су ду на по нов ни по сту пак 
во ди под П. бр. 489/07 и до да на до ста вља ња спи са Устав ном су ду од стра-
не Оп штин ског су да у Но вом Па за ру, за ка за но је 7 ро чи шта за глав ну рас-
пра ву, од ко јих је три одр жа но (јед но ро чи ште је од ло же но јер ту жи лац 
ни је био при су тан, а не ма до ка за да је уред но по зван, два ро чи шта су од-
ло же на на зах тев дру го ту же ног, а јед но ро чи ште је од ло же но јер пр во ту-
же ни ни је био при су тан, а не ма до ка за да је уред но по зван).

5. Чла ном 32. став 1. Уста ва утвр ђе но је да сва ко има пра во да не за ви сан, 
не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, 
јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум-
ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и оп ту жба ма про тив ње га.

Оце њу ју ћи пе ри од у од но су на ко ји је Устав ни суд над ле жан да ис пи ту-
је по вре ду пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку, Суд је утвр дио да је пе ри од у 
ко ме се гра ђа ни ма Ср би је јем че пра ва и сло бо де утвр ђе не Уста вом и обез-
бе ђу је устав но суд ска за шти та у по ступ ку по устав ној жал би по чео да те че 
8. но вем бра 2006. го ди не, да ном сту па ња на сна гу Уста ва. Ме ђу тим, пар-
нич ни по сту пак пред ста вља је дин стве ну це ли ну и за по чи ње до ста вља њем 
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ту жбе ту же ном, а за вр ша ва се до но ше њем пра во сна жне од лу ке, од но сно 
окон ча њем из вр шног по ступ ка по прав но сна жној од лу ци. За то је Устав ни 
суд стао на ста но ви ште да, у кон крет ном слу ча ју, оце на су ђе ња у ра зум ном 
ро ку мо ра об у хва ти ти це ло куп ни пе ри од тра ја ња суд ског по ступ ка.

Ка да је реч о ду жи ни тра ја ња оспо ре ног суд ског по ступ ка, Устав ни 
суд је утвр дио да је по сту пак до под но ше ња устав не жал бе тра јао 7 го ди-
на, 11 ме се ци и 19 да на, као и да се по сту пак још увек во ди пред пр во сте-
пе ним су дом.

На ве де но тра ја ње по ступ ка са мо по се би ука зу је да по сту пак ни је 
окон чан у окви ру ра зум ног ро ка. Ме ђу тим, по ла зе ћи од то га да је по јам 
ра зум ног тра ја ња суд ског по ступ ка ре ла тив на ка те го ри ја ко ја за ви си од 
ни за чи ни ла ца, а пре све га од сло же но сти чи ње нич них и прав них пи та-
ња у кон крет ном спо ру, по на ша ња су до ва ко ји су во ди ли по сту пак, по-
на ша ња стра на ка у то ку по ступ ка и ин те ре са под но си о ца устав не жал бе, 
Устав ни суд је ис пи ти вао да ли су и у ко јој ме ри на ве де ни кри те ри ју ми 
ути ца ли на ду го тра ја ње по ступ ка.

Ис пи ту ју ћи на ве де не кри те ри ју ме за утвр ђи ва ње по вре де пра ва на 
су ђе ње у ра зум ном ро ку у кон крет ном слу ча ју, Устав ни суд је, уви дом у 
пар нич ни пред мет П. бр. 489/07, за кљу чио да у овом пред ме ту ни је би ло 
сло же них чи ње нич них и прав них пи та ња. На и ме, Оп штин ски суд у Но-
вом Па за ру је тре ба ло да утвр ди да ли је или ни је до шло до ис пу ње ња уго-
во ра од стра не ту же них. У то ку пар нич ног по ступ ка је на те окол но сти 
из ве ден до каз уви дом у пи сме не ис пра ве, те са слу ша њем пар нич них стра-
на ка и све до ка.

У по гле ду по на ша ња под но си о ца устав не жал бе, мо же се за кљу чи ти 
да под но си лац устав не жал бе сво јим по на ша њем ни је до при нео ду жи ни 
тра ја ња суд ског по ступ ка. По на ша ње ту же них је у од ре ђе ној ме ри до при-
не ло ду гом тра ја њу суд ског по ступ ка, с об зи ром на то да су у ви ше на вра-
та пред ла га ли од ла га ње за ка за них ро чи шта.

Ис пи ту ју ћи по сту па ње су до ва у овој прав ној ства ри, Устав ни суд је 
утвр дио да је ду гом тра ја њу по ступ ка до при не ло и по сту па ње пр во сте-
пе ног и по сту па ње дру го сте пе ног су да. Оп штин ски суд у Но вом Па за ру 
је 11. ма ја 2001. го ди не до нео пре су ду П. бр. 1086/2000, ко јом је де ли мич-
но усво јен ту жбе ни зах тев ту жи о ца, на кон 5 ме се ци од да на под но ше ња 
ту жбе су ду. Ка да је у по ступ ку по жал би ту же них дру го сте пе ни суд ре-
ше њем Гж. бр. 322/01 од 5. ју ла 2001. го ди не вра тио спи се пр во сте пе ном 
су ду као не раз мо тре не, с об зи ром на то да пр во сте пе ни суд ни је од лу-
чио о пред ло гу дру го ту же ног за по вра ћај у пре ђа шње ста ње, Оп штин ски 
суд у Но вом Па за ру је тек 3. фе бру а ра 2005. го ди не до нео ре ше ње П. бр. 
1086/2000 ко јим је од би јен пред лог дру го ту же ног за по вра ћај у пре ђа шње 
ста ње као нео сно ван. Окру жни суд у Но вом Па за ру је за тим до нео ре ше-
ње Гж. 71/06 од 9. ма ја 2007. го ди не ко јим је усво јио жал бу дру го ту же ног 
и уки нуо пр во сте пе ну пре су ду П. бр. 1086/2000, а пред мет је вра ћен пр во-
сте пе ном ор га ну на по нов ни по сту пак. Да кле, дру го сте пе ни суд је до нео 
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ре ше ње по жал би на кон 2 го ди не и 3 ме се ца од да на до но ше ња ре ше ња 
пр во сте пе ног су да ко јим је од лу че но по пред ло гу за по вра ћај у пре ђа шње 
ста ње, а ско ро 6 го ди на на кон под но ше ња жал бе. Пр во сте пе ни по сту пак 
пред Оп штин ским су дом у Но вом Па за ру још увек ни је окон чан и тра је 1 
го ди ну и 6 ме се ци од да на до но ше ња од лу ке дру го сте пе ног су да и вра ћа-
ња пред ме та на по нов ни по сту пак.

На осно ву све га из не тог, Устав ни суд је оце нио да је у по ступ ку ко ји 
се во ди пред Оп штин ским су дом у Но вом Па за ру под П. бр. 489/07 (П. бр. 
1086/2000) под но си о цу устав не жал бе по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра-
зум ном ро ку за јем че но чла ном 32. став 1. Уста ва.

6. По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, са гла сно од ред ба ма чла на 89. 
ст. 1. и 2. За ко на о Устав ном су ду, усво јио устав ну жал бу и од лу чио да се 
на ло жи над ле жним су до ви ма да пре ду зму све нео п ход не ме ре ка ко би се 
пар нич ни по сту пак по ту жби под но си о ца устав не жал бе окон чао у нај-
кра ћем мо гу ћем ро ку.

Устав ни суд је утвр дио да об ја вљи ва ње Од лу ке Устав ног су да у „Слу-
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“ пред ста вља при ме рен на чин от кла-
ња ња штет них по сле ди ца у кон крет ном слу ча ју.

На осно ву од ред бе 45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, Суд је до нео 
Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-1378/2008 од 29. ја ну а ра 2009. го ди не („Сл. гла сник РС“, бр. 25/09)

По вре да пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку 
из чла на 32. став 1. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба С. С. и утвр ђу је по вре да пра ва на су ђе ње у 
ра зум ном ро ку из чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је у по ступ ку 
ко ји је во ђен у пар нич ном пред ме ту Пр вог оп штин ског су да у Бе о гра ду П. 
бр. 2897/01 (П. бр. 9932/03), а у пре о ста лом де лу устав на жал ба се од би ја.

2. Ову одлуку  објави ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

О б р а з л о ж е њ е
1. С. С. из Б. под нео је Устав ном су ду 20. де цем бра 2007. го ди не бла го-

вре ме ну и до пу ште ну устав ну жал бу про тив пре су де Вр хов ног су да Ср би-
је Рев. 866/07 од 25. апри ла 2007. го ди не, пре су де Окру жног су да у Бе о гра-
ду Гж. 687/06 од 24. ок то бра 2006. го ди не, пре су де Пр вог оп штин ског су да 
у Бе о гра ду П. бр. 9932/03 од 20. ма ја 2005. го ди не, ре ше ња Окру жног су да 
у Бе о гра ду Гж. бр. 9870/03 од 10. но вем бра 2003. го ди не и пре су де Пр вог 
оп штин ског су да у Бе о гра ду П. 2897/01 од 24. де цем бра 2002. го ди не.

Под но си лац устав не жал бе ис ти че да му је оспо ре ним ак ти ма по вре-
ђе но пра во на рав но прав ност ро ди те ља из чла на 65. Уста ва Ре пу бли ке 
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Ср би је и пра во на обра зо ва ње из чла на 71. Уста ва, јер је Вр хов ни суд у 
сво јој од лу ци за у зео ста но ви ште да је при ма лац из др жа ва ња (под но си-
лац устав не жал бе) из бо ром да сту ди ра на при ват ном, а не на др жав ном 
фа кул те ту, ду жан да до при но си свом из др жа ва њу сво јим ра дом. Та кав 
став је, по ми шље њу под но си о ца устав не жал бе, су про тан пра ву сва ког 
да се обра зу је по свом сло бод ном из бо ру. Осим то га, на во ди и да му је у 
по ступ ку ко ји је во ђен у пар нич ном пред ме ту Пр вог оп штин ског су да у 
Бе о гра ду П. бр. 2897/01 (П. бр. 9932/03) по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра-
зум ном ро ку из чла на 32. став 1. Уста ва, јер је по сту пак по ту жби да ва о ца 
из др жа ва ња (оца под но си о ца устав не жал бе) за по чет 25. апри ла 2001. го-
ди не, а окон чан до ста вља њем ре ви зиј ске пре су де 3. но вем бра 2007. го ди-
не. Под но си лац устав не жал бе сма тра да је оду го вла че њем по ступ ка пот-
пу но обе сми шље но пра во на из др жа ва ње, бу ду ћи да је пре ста ло још 2004. 
го ди не у то ку тра ја ња пар нич ног по ступ ка. На осно ву све га из ло же ног, 
под но си лац је тра жио да Суд утвр ди пра ви чан из нос ма те ри јал не и не ма-
три јал не ште те ко ју је пре тр пео до но ше њем оспо ре них ака та.

2. Устав на жал ба је као прав но сред ство уста но вље на Уста вом Ре пу-
бли ке Ср би је, ко ји је сту пио на сна гу 8. но вем бра 2006. го ди не. Пре ма од-
ред ба ма чла на 170. Уста ва, устав на жал ба се мо же из ја ви ти про тив по је-
ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су 
по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска 
или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су ис цр пље на или 
ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту. По сту пак по 
устав ној жал би се, у сми слу чла на 175. став 3. Уста ва, уре ђу је за ко ном.

Од ред ба ма чла на 82. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07) про пи са но је: да се устав на жал ба мо же из ја ви ти про-
тив по је ди нач ног ак та или рад ње др жав ног ор га на или ор га ни за ци је ко јој 
је по ве ре но јав но овла шће ње, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска 
или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су ис цр пље на или 
ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства или је за ко ном ис кљу че но пра во 
на њи хо ву суд ску за шти ту (став 1.); да се устав на жал ба мо же из ја ви ти и 
ако ни су ис цр пље на прав на сред ства, у слу ча ју ка да је под но си о цу жал бе 
по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку (став 2.).

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти-
ва ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, 
Устав ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба-
ве за ма под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јам че но 
пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спроведeном по ступ ку из вр шио увид у спи се пред-
ме та Пр вог оп штин ског су да у Бе о гра ду П. бр. 9932/03 и устав ном жал-
бом оспо ре не по је ди нач не ак те и утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти 
од зна ча ја за од лу чи ва ње у овој устав но суд ској ства ри:

У овом пред ме ту је ту жбом ко ја је под не та Пр вом оп штин ском су ду 
у Бе о гра ду 25. апри ла 2001. го ди не тра же на из ме на од лу ке о из др жа ва њу, 
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ко је је утвр ђе но пре су дом Пр вог оп штин ског су да у Бе о гра ду П 6621/96 
од 12. де цем бра 1996. го ди не, а ко јом је оба ве зан А. С., отац под но си о ца 
устав не жал бе, да на име свог до при но са за из др жа ва ње С. С., под но си о ца 
устав не жал бе, пла ћа ме сеч но по 30% од сво јих укуп них при ма ња. Пред лог 
за од ре ђи ва ње при вре ме не ме ре под нет је по сту па ју ћем су ду 22. ју на 2001. 
го ди не. Пр ви оп штин ски суд у Бе о гра ду је одр жао ро чи ште 13. ју ла 2001. 
го ди не и до нео ре ше ње II П. Бр. 2897/01 ко јим је усво јен пред лог ту жи о ца 
А. С. за из да ва ње при вре ме не ме ре. Под но си лац устав не жал бе је 27. ма-
ја 2002. го ди не под нео про тив ту жбу ко јом је тра жио по ве ћа ње из др жа ва-
ња. Пр ви оп штин ски суд у Бе о гра ду је на ро чи шту одр жа ном 24. де цем бра 
2002. го ди не до нео ре ше ње о спа ја њу по сту па ка по ту жби и про тив ту жби.

Пр ва пре су да у пар нич ном пред ме ту II П. Бр. 2897/01 до не та је 24. де-
цем бра 2002. го ди не. Пре су дом је у ста ву 1. из ре ке од би јен ту жбе ни зах тев 
ту жи о ца – про тив ту же ног А. С. ко јим је тра жио да се утвр ди да је пре ста-
ла ње го ва за кон ска оба ве за да до при но си из др жа ва њу ту же ног – про тив-
ту жи о ца С. С., у ста ву 2. из ре ке ту жи лац је оба ве зан да на име до при но са 
за из др жа ва ње ту же ног – про тив ту жи о ца С. С. пла ћа 15% од ме сеч не за-
ра де ко ју оства ру је, по чев од 15. апри ла 2002. го ди не до 1. ју на 2002. го ди-
не, а 7% од за ра де ко ју оства ру је по чев од 1. ју на 2002. го ди не, па док за то 
по сто је за кон ски усло ви, док је у ста ву 3. из ре ке од би јен про тив ту жбе ни 
зах тев ту же ног – про тив ту жи о ца С. С. ко јим је тра жио по ве ћа ње оба ве зе 
из др жа ва ња у из но су од 500,00  америчких долара месечно. У пе ри о ду до 
до но ше ња пре су де за ка за но је 7 ро чи шта, од ко јих је 5 одр жа но (јед но ро-
чи ште ни је одр жа но због спре че но сти по сту па ју ћег су ди је, а дру го јер је 
пу но моћ ник под но си о ца устав не жал бе тра жио од ла га ње ро чи шта). Про-
тив на ве де не пре су де под но си лац устав не жал бе из ја вио је жал бу, ко ја је 
при мље на у Пр вом оп штин ском су ду у Бе о гра ду 23. апри ла 2003. го ди не. 
Пу но моћ ник ту жи о ца – про тив ту же ног А. С. је 23. ма ја 2003. го ди не под-
нео Пр вом оп штин ском су ду у Бе о гра ду пред лог за ис прав ку пре су де П 
2897/01 од 24. де цем бра 2002. го ди не, на осно ву ко га је суд до нео ре ше ње о 
ис прав ци пре су де од 23. ју на 2003. го ди не. Окру жни суд у Бе о гра ду је у по-
ступ ку по жал би до нео ре ше ње Гж. бр. 9870/03 од 10. но вем бра 2003. го ди-
не ко јим је жал бу ува жио, а пре су ду Пр вог оп штин ског су да у Бе о гра ду П. 
Бр. 2897/01 од 24. де цем бра 2002. го ди не уки нуо у ста ву дру гом, тре ћем и 
че твр том из ре ке, због бит них по вре да од ре да ба пар нич ног по ступ ка (име-
на чла но ва ве ћа ко ји су до не ли пр во сте пе ну пре су ду ни су би ла на ве де на у 
за пи сни ку о глав ној рас пра ви, став дру ги из ре ке пр во сте пе не пре су де био 
је не ја сан, не ра зу мљив и су про тан ста њу у спи си ма, а од лу ка о тро шко ви-
ма је уки ну та с об зи ром на то да за ви си од ко нач ног ис хо да спо ра).

Пр ви оп штин ски суд у Бе о гра ду је у по нов ном по ступ ку за ка зао пр-
во ро чи ште за 3. фе бру ар 2004. го ди не, а глав ну рас пра ву за кљу чио 14. 
сеп тем бра 2004. го ди не. Но вом пр во сте пе ном пре су дом П. бр. 9932/03 од 
20. ма ја 2005. го ди не од лу че но је на исти на чин о ту жбе ном и про тив ту-
жбе ном зах те ву као у пре су ди од 24. де цем бра 2002. го ди не. У по нов ном 
по ступ ку одр жа на су два ро чи шта за глав ну рас пра ву.
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На ову пре су ду под но си лац устав не жал бе је уло жио жал бу, ко ја је у 
Пр вом оп штин ском су ду у Бе о гра ду при мље на 8. де цем бра 2005. го ди не. У 
жал бе ном по ступ ку Окру жни суд у Бе о гра ду је до нео пре су ду ГЖ. 687/06 
од 24. ок то бра 2006. го ди не, ко јом је од би је на жал ба као нео сно ва на.

Про тив дру го сте пе не пре су де под но си лац устав не жал бе је из ја вио 
ре ви зи ју, ко ја је при мље на у Пр вом оп штин ском су ду у Беогрaду 19. ја ну-
а ра 2007. го ди не, а ко ју је Вр хов ни суд Ср би је пре су дом Рев. 866/07 да на 
25. апри ла 2007. го ди не од био као нео сно ва ну.

4. Чла ном 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је да сва ко 
има пра во да не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, 
пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви-
ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по-
ступ ка, као и оп ту жба ма про тив ње га.

Чла ном 65. став 1. Уста ва утвр ђе но је да ро ди те љи има ју пра во и ду-
жност да из др жа ва ју, вас пи та ва ју и обра зу ју сво ју де цу, и у то ме су рав но-
прав ни.

Од ред ба ма чла на 71. Уста ва, по ред оста лог, утвр ђе но је да сва ко има 
пра во на обра зо ва ње (став 1.), као и да сви гра ђа ни има ју, под јед на ким 
усло ви ма, при ступ ви со ко школ ском обра зо ва њу (став 3.).

Чла ном 310б став 1. За ко на о бра ку и по ро дич ним од но си ма („Слу-
жбе ни гла сник СРС“, бр. 22/80, 24/84, 11/88, 22/93, 25/93, 35/94, 46/95, 
29/01 и 18/05) про пи са но је да је суд ду жан да хит но ре ша ва спо ро ве о из-
др жа ва њу.

5. Оце њу ју ћи на во де из устав не жал бе са ста но ви шта Уста вом за јем-
че ног пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку, на чи ју се по вре ду под но си лац 
устав не жал бе по зи ва, а по ла зе ћи од утвр ђе них чи ње ни ца и окол но сти 
ко је се од но се на спро ве де ни пар нич ни по сту пак, Устав ни суд је утвр дио 
да је пар нич ни по сту пак по кре нут 25. апри ла 2001. го ди не под но ше њем 
ту жбе Пр вом оп штин ском су ду у Бе о гра ду, а да је окон чан до но ше њем 
пре су де Вр хов ног су да Ср би је по ре ви зи ји 25. апри ла 2007. го ди не, од но-
сно до ста вља њем те пре су де пу но моћ ни ку под но си о ца устав не жал бе 3. 
но вем бра 2007. го ди не.

Оце њу ју ћи пе ри од у од но су на ко ји је Устав ни суд над ле жан да ис пи-
ту је по вре ду пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку, Суд је ста но ви шта да тај 
пе ри од по чи ње да те че 8. но вем бра 2006. го ди не, да ном сту па ња на сна гу 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду да пар нич ни по сту пак 
пред ста вља је дин стве ну це ли ну и да за по чи ње под но ше њем ту жбе, а да је у 
кон крет ном слу ча ју окон чан до но ше њем од лу ке по ре ви зи ји, Устав ни суд је 
оце нио да се при ли ком оце не евен ту ал не по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум-
ном ро ку мо ра об у хва ти ти це ло куп ни пе ри од тра ја ња суд ског по ступ ка.

Устав ни суд је утвр дио да је пар нич ни по сту пак тра јао 6 го ди на, 6 ме-
се ци и 8 да на, што са мо по се би ука зу је да по сту пак ни је окон чан у окви-
ру ра зум ног ро ка, по себ но због ду го трај ног по ступ ка пред пр во сте пе ним 
су дом. Ме ђу тим, по јам ра зум ног тра ја ња суд ског по ступ ка је ре ла тив на 
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ка те го ри ја ко ја за ви си од ни за чи ни ла ца, а пре све га од сло же но сти чи ње-
нич них и прав них пи та ња у кон крет ном спо ру, по на ша ња су до ва ко ји су 
во ди ли по сту пак, по на ша ња стра на ка у то ку по ступ ка и прав ног ин те ре-
са под но си о ца устав не жал бе. Сто га је Устав ни суд ис пи ти вао да ли су и у 
ко јој ме ри ти чи ни о ци ути ца ли на ду го тра ја ње по ступ ка.

У овој прав ној ства ри Пр ви оп штин ски суд у Бе о гра ду је тре ба ло да 
утвр ди да ли су се код да ва о ца и при ма о ца из др жа ва ња из ме ни ле окол но-
сти од ко јих за ви си из ме на ра ни је до не те од лу ке о ви си ни из др жа ва ња. У 
том ци љу пр во сте пе ни суд је при ба вио до ка зе о за по сле њу и при ма њи ма 
да ва о ца из др жа ва ња, о чи ње ни ци да је скло пио но ви брак у ко ме има тро је 
ма ло лет не де це, да је су пру га да ва о ца из др жа ва ња не за по сле на, да је при-
ма лац из др жа ва ња ре до ван сту дент Фа кул те та за ме наџ мент „Бра ћа Ка-
рић“, да је хо но рар но ра дио на те ле ви зи ји „Ко ша ва“ и да се мај ка при ма о ца 
из др жа ва ња у ме ђу вре ме ну за по сли ла. О зах те ви ма за из ме ну од лу ке о ви-
си ни из др жа ва ња Пр ви оп штин ски суд у Бе о гра ду је то ком по ступ ка до нео 
две пре су де. Пр ва пре су да је до не та у ро ку од јед не го ди не и осам ме се ци 
од да на под но ше ња ту жбе, а до ње ног до но ше ња је одр жа но пет ро чи шта, 
на ко ји ма су из ве де ни до ка зи чи та њем спи са и са слу ша њем под но си о ца 
устав не жал бе у свој ству пар нич не стран ке. По ред то га, по сту па ју ћи суд је 
при хва тио пред лог да се од су до ва у Ма ђар ској тра жи из ве штај да ли ма-
ло лет на де ца да ва о ца из др жа ва ња при ма ју со ци јал ну по моћ, из ког раз ло-
га је на ред но ро чи ште за ка за но шест ме се ци на кон одр жа ва ња прет ход ног 
ро чи шта, али овај до каз ни је из ве ден из раз ло га што ту жи лац ни је по ло-
жио пред у јам, од но сно што је од у стао од пред ло га. Пр во сте пе ни суд ни је 
ис ко ри стио про це сна овла шће ња да спре чи ова кво оду го вла че ње по ступ-
ка. Осим то га, пре су да је до ста вље на пу но моћ ни ку под но си о ца устав не 
жал бе тек на кон 3 ме се ца и 20 да на од да на до но ше ња. Дру га пр во сте пе на 
пре су да је до не та на кон при бли жно две го ди не од да на до но ше ња ре ше-
ња дру го сте пе ног су да ко јим је уки ну та прет ход на пр во сте пе на пре су да. У 
по нов ном по ступ ку су одр жа на са мо два ро чи шта, на ко ји ма су због из ме-
не у са ста ву ве ћа по но во из ве де ни сви до ка зи. Пре су да је до ста вље на пу-
но моћ ни ку под но си о ца устав не жал бе тек на кон 6 ме се ци и 8 да на од да на 
за кљу че ња глав не рас пра ве, што је та ко ђе ути ца ло на нео прав да но оду го-
вла че ње по ступ ка. Окру жни суд у Бе о гра ду је дру го сте пе не од лу ке до нео у 
ро ку од 6 ме се ци и 17 да на од да на под но ше ња пр ве жал бе, од но сно на кон 
10 ме се ци и 16 да на од да на под но ше ња дру ге жал бе. Вр хов ни суд Ср би је 
је, по сту па ју ћи по ре ви зи ји под но си о ца устав не жал бе, до нео пре су ду Рев. 
866/07 да на 25. апри ла 2007. го ди не, на кон 3 ме се ца и 6 да на од под но ше ња 
ре ви зи је, ме ђу тим, пре су да је до ста вље на пу но моћ ни ку под но си о ца устав-
не жал бе тек 3. но вем бра 2007. го ди не.

У по гле ду по на ша ња под но си о ца устав не жал бе, мо же се за кљу чи ти да 
под но си лац устав не жал бе ни је до при нео ду жи ни тра ја ња суд ског по ступ ка.

6. По ла зе ћи од од ред бе чла на 32. став 1. Уста ва, Устав ни суд је утвр дио 
да су оспо ре ни ак ти до не ти од стра не Уста вом и за ко ном уста но вље них 
ор га на суд ске вла сти у гра ни ца ма про пи са не над ле жно сти и у за ко ни то 
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спро ве де ном по ступ ку. Под но си о цу устав не жал бе би ло је омо гу ће но да 
ко ри шће њем сво јих про це сних пра ва уче ству је у по ступ ку, пра ти ње гов 
ток, пред у зи ма за ко ном до пу ште не рад ње и ула же прав не ле ко ве. Ме ђу-
тим, пар нич ни по сту пак је нео прав да но ду го тра јао пре ко 6 го ди на, иако 
су су до ви мо ра ли да узму у об зир за ко ном про пи са ну хит ност у ре ша-
ва њу спо ро ва ко ји се ти чу из др жа ва ња, те је, на осно ву све га из ло же ног, 
Устав ни суд утвр дио да је под но си о цу устав не жал бе по вре ђе но пра во на 
су ђе ње у ра зум ном ро ку.

Устав ни суд је оце нио да оспо ре ним по је ди нач ним ак ти ма ни је по-
вре ђе но пра во под но си о ца устав не жал бе из чла на 65. Уста ва, ко је јем чи 
рав но прав ност ро ди те ља у пра ви ма и ду жно сти ма да из др жа ва ју, вас пи-
та ва ју и обра зу ју сво ју де цу, јер под но си лац устав не жал бе ни је ро ди тељ 
већ де те о чи јем из др жа ва њу је од лу чи ва но у пар нич ном по ступ ку. Суд је, 
та ко ђе, оце нио да оспо ре ним ак ти ма ни је по вре ђе но или ус кра ће но пра во 
под но си о ца на обра зо ва ње из чла на 71. Уста ва. Оспо ре ним ак ти ма, на и-
ме, ни је ус кра ће но или огра ни че но пра во под но си о ца да се, под јед на ким 
усло ви ма, обра зу је, од но сно ни је ус кра ће но или огра ни че но пра во под но-
си о ца на при ступ ви со ко школ ском обра зо ва њу.

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је, у скла ду са чла ном 89. став 1. За-
ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/08), оце нио да устав-
ну жал бу тре ба усво ји ти у де лу ко ји се од но си на по вре ду пра ва на су ђе ње у 
ра зум ном ро ку из чла на 32. став 1. Уста ва, а од би ти у пре о ста лом де лу.

Устав ни суд је утвр дио да об ја вљи ва ње од лу ке Устав ног су да у „Слу-
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“ пред ста вља при ме ран на чин от кла-
ња ња штет них по сле ди ца у кон крет ном слу ча ју.

На осно ву од ред бе чла на 45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, Суд је 
до нео од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-277/2007 од 5. фе бру а ра 2009. го ди не („Сл. гла сник РС“, брoj 23/09)

По вре да пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку 
из чла на 32. став 1. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба Н. К. и утвр ђу је да је у по ступ ку ко ји се 
пред Оп штин ским су дом у Но вом Па за ру во ди под бро јем П. 273/01 по-
вре ђе но пра во под но си о ца устав не жал бе на су ђе ње у ра зум ном ро ку, га-
ран то ва но од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

2. Утвр ђу је се пра во под но си о ца устав не жал бе на на кна ду ште те, ко ју 
мо же оства ри ти на на чин пред ви ђен од ред ба ма чла на 90. За ко на о Устав-
ном су ду.

3. На ла же се над ле жним су до ви ма да пре ду зму све нео п ход не ме ре, 
ка ко би се пар нич ни по сту пак по ту жби под но си о ца устав не жал бе окон-
чао у нај кра ћем мо гу ћем ро ку.
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О б р а з л о ж е њ е
1. Н. К. из се ла П., оп шти на Н. П. је 5. фе бру а ра 2008. го ди не, пре ко 

пу но моћ ни ка, М. П., адво ка та из Н. П., под нео Устав ном су ду до зво ље ну 
и бла го вре ме ну устав ну жал бу, због по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном 
ро ку из чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је у по ступ ку ко ји се во ди 
пред Оп штин ским су дом у Но вом Па за ру П. Бр. 273/01.

Под но си лац устав не жал бе на во ди да је 27. мар та 2001. го ди не под нео 
Оп штин ском су ду у Но вом Па за ру ту жбу про тив три од ре ђе на ли ца, ра ди 
на кна де ште те. На во ди да је вла сник од ре ђе не ка та стар ске пар це ле у оп шти-
ни Но ви Па зар на ко јој је из гра дио по ро дич ну ку ћу са по слов ним про сто ром 
(уго сти тељ ским објек том), где је жи вео и оба вљао уго сти тељ ску де лат ност и 
од че га је из др жа вао се бе и сво ју по ро ди цу. У ма ју 2000. го ди не ту же ни су 
ку пи ли део су сед не ка та стар ске пар це ле ко ја се гра ни чи са ње го вом, и у ци-
љу из град ње по слов ног објек та, без гра ђе вин ске до зво ле из вр ши ли су ис коп 
зе мље, услед че га је до шло до кли за ња зе мљи шта. Због то га је под но си лац 
устав не жал бе, по пи сме ном на ло гу гра ђе вин ске ин спек ци је оп шти не Но ви 
Па зар, мо рао на пу сти ти ку ћу и ло кал због њи хо вог оште ће ња и опа сно сти 
од ру ше ња, та ко да са да жи ви као под ста нар. У на ве де ном пред ме ту по ње-
го вој ту жби про тив тих ли ца за на кна ду ште те ни је окон чан пар нич ни по-
сту пак ни на кон ско ро 7 го ди на и не из ве сно је ко ли ко ће тра ја ти.

2. Пре ма од ред ба ма чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је устав на жал ба 
се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на 
или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу-
ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, 
ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву 
за шти ту. Пре ма од ред би чла на 82. став 2. За ко на о Устав ном су ду, устав на 
жал ба се мо же из ја ви ти и ако ни су ис цр пље на прав на сред ства, у слу ча ју 
ка да је под но си о цу жал бе по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку.

На осно ву чла на 32. став 1. Уста ва сва ко има пра во да не за ви сан, не при-
стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но 
рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко-
ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и оп ту жба ма про тив ње га.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва-
ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни 
суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но пра во или 
сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку, уви дом у спи се пред ме та, 
утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за до но ше ње од лу ке у 
овом устав но суд ском спо ру:

Под но си лац устав не жал бе је као ту жи лац 27. мар та 2001. го ди не 
под нео Оп штин ском су ду у Но вом Па за ру ту жбу про тив три ли ца, ра ди 
на кна де ште те, и уз ту жбу је при ло жио за пи сник о из вр ше ном ин спек-
циј ском над зо ру оп шти не Но ви Па зар, од 23. ју на 2000. го ди не, у ко ме је 
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утвр ђе но да по сто ји опа сност да се обје кат стру ши ако се на ста ви да ље 
кли за ње зе мљи шта. У на ве де ном пред ме ту је за ка зи ва но ви ше ро чи шта: 
23. ма ја 2002. го ди не, 10. ју на 2002. го ди не, 30. ок то бра 2003. го ди не, 11. 
де цем бра 2003. го ди не, 22. ја ну а ра 2004. го ди не, 11. мар та 2004. го ди не, 26. 
апри ла 2004. го ди не, 29. но вем бра 2004. го ди не, 6. ја ну а ра 2005. го ди не, 4. 
фе бру а ра 2005. го ди не, 24. мар та 2005. го ди не, 12. ма ја 2005. го ди не, 13. 
ок то бра 2005. го ди не, 31. мар та 2006. го ди не, 5. ма ја 2006. го ди не, 19. ју на 
2006. го ди не, 12. ју ла 2006. го ди не, 26. сеп тем бра 2006. го ди не, 18. ок то бра 
2007. го ди не, 20. де цем бра 2007. го ди не, 4. мар та 2008. го ди не. Сва на ве де-
на ро чи шта су од ло же на из раз ли чи тих раз ло га: због не у ред но сти ту жбе 
у сми слу тач ног озна ча ва ња име на јед ног од ту же них; због то га што је су-
ди ја код ко га је био пред мет оти шао у пен зи ју, а дру ги су ди ја је оти шао у 
адво ка те; због то га што је до ста ва по зи ва за ро чи ште ви ше пу та би ла не-
у ред на од стра не по ште у Но вом Па за ру; за то што је ме њан пу но моћ ник 
ту жи о ца; за то што је два пу та пре ци зи ран ту жбе ни зах тев; због то га што 
је Суд вр шио до ста ву по зи ва ту же ни ма пре ко до став не слу жбе су да.

4. Пе ри од оце не ра зум но сти ду жи не тра ја ња овог суд ског по ступ-
ка ко ји спа да у над ле жност Устав ног су да, ra ti o ne tem po ris, по чео је да на 
8. но вем бра 2006. го ди не, ка да је про гла шен и сту пио на сна гу Устав Ре-
пу бли ке Ср би је, ко ји уста но вља ва устав ну жал бу као прав но сред ство за 
за шти ту по вре ђе них или угро же них људ ских пра ва и сло бо да и сва ко-
ме јем чи пра во на јав но рас пра вља ње и од лу чи ва ње о ње го вим пра ви ма 
и оба ве за ма у ра зум ном ро ку. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду да је пред мет ни 
пар нич ни по сту пак и да ље у фа зи пр во сте пе ног по сту па ња и од лу чи ва ња, 
ра ди утвр ђи ва ња оправ да но сти ду жи не тра ја ња по ступ ка, мо ра се узе ти у 
об зир и ста ње пред ме та на дан 8. но вем бра 2006. го ди не, до ка да је пред-
мет био не ре шен већ пре ко 5 го ди на, та ко да је за оце ну евен ту ал ног по-
сто ја ња по вре де пра ва под но си о ца устав не жал бе на су ђе ње у ра зум ном 
ро ку ре ле ван тан цео про те кли пе ри од, од да на под но ше ња ту жбе су ду 27. 
мар та 2001. го ди не, па до да нас.

Не ма сум ње да је ра зум на ду жи на суд ског по ступ ка ре ла тив на ка те-
го ри ја, ко ја за ви си од ни за чи ни ла ца и мо ра се про це ни ти у сва ком по је-
ди нач ном слу ча ју, пре ма ње го вим спе ци фич ним окол но сти ма. Сло же ност 
чи ње нич них и прав них пи та ња у кон крет ном пред ме ту, по на ша ње под-
но си о ца устав не жал бе као стран ке у по ступ ку, по на ша ње над ле жних ор-
га на вла сти – су до ва ко ји во де по сту пак и при ро да зах те ва, од но сно зна-
чај по вре ђе ног пра ва за под но си о ца, основ ни су чи ни о ци ко ји ути чу и на 
оце ну ду жи не пар нич ног суд ског по ступ ка и од ре ђу ју да ли је тај по сту-
пак окон чан у окви ру ра зум ног ро ка или не.

Ис пи ту ју ћи на ве де не кри те ри ју ме за утвр ђи ва ње по вре де пра ва на су-
ђе ње у ра зум ном ро ку у кон крет ном слу ча ју, Устав ни суд је, из при ло же не 
ре ле вант не до ку мен та ци је, за кљу чио да у овом пред ме ту ни је би ло из у зет-
но сло же них прав них и чи ње нич них пи та ња ко ја би зах те ва ла на ро чи то 
оби ман и ду го тра јан до ка зни по сту пак. Је ди но што је у овој пар ни ци 
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спор но је про це на ште те ко ју је ту жи лац пре тр пео и ко ју ће, по ре дов ном 
то ку ства ри, тр пе ти и у бу дућ но сти.

Устав ни суд оце њу је да под но си лац устав не жал бе ни је до при нео до са да-
шњој ду жи ни тра ја ња суд ског по ступ ка, јер ни је учи нио про пуст ко ји је та кве 
те жи не и зна ча ја да би се њи ме до при не ло оду го вла че њу ра да Су да. Та ко ђе, 
не сум њи во је да за под но си о ца устав не жал бе пред мет ни зах тев за на кна ду 
ште те има из у зе тан, упра во ег зи стен ци јал ни зна чај, бу ду ћи да је он са да већ 
8 го ди на под ста нар и да не ма уго сти тељ ски ло кал на осно ву ко га је из др жа-
вао сво ју по ро ди цу, те са пра вом оче ку је аде кват ну и ре ла тив но бр зу нов ча ну 
ком пен за ци ју за пре тр пље ни до са да шњи и бу ду ћи гу би так за ра де и дру гих 
при хо да, као и за све пре тр пље не ви до ве ште те, ко ја је очи глед но ве ли ка.

5. Устав но прав на оце на до са да спро ве де ног по ступ ка у овој гра ђан ско-
прав ној ства ри, за сно ва на на прак си и кри те ри ју ми ма ме ђу на род них ин сти ту-
ци ја за за шти ту људ ских пра ва, по твр ђу је да је у кон крет ном слу ча ју не по сред-
но по вре ђе но пра во под но си о ца устав не жал бе на су ђе ње у ра зум ном ро ку.

Основ ни раз лог то ме је не де ло твор но по сту па ње над ле жног су да, ко ји 
ни је пред у зи мао све за ко ном пред ви ђе не про це сне ме ре да се овај по сту-
пак ефи ка сно окон ча и да се о пра ву под но си о ца од лу чи без не по треб ног 
оду го вла че ња. Оправ да ње не мо же би ти ни чи ње ни ца да је до са да у овом 
пар нич ном пред ме ту по сту па ло ви ше су ди ја, јер Устав ни суд на гла ша ва да 
је у сва кој прав ној др жа ви од из у зет не ва жно сти ор га ни за ци ја суд ског си-
сте ма на на чин да се омо гу ћи до но ше ње суд ских од лу ка без од ла га ња, ка-
ко се не би угро зи ла де ло твор ност за шти те Уста вом га ран то ва них пра ва и 
сло бо да, те ка ко би се по вра ти ло и одр жа ло по ве ре ње гра ђа на у су до ве.

На осно ву из ло же ног, Устав ни суд је ста но ви шта да је под но си о цу 
устав не жал бе ус кра ће но пра во за јем че но у чла ну 32. став 1. Уста ва, да 
се о ње го вом пра ву на на кна ду ште те у пар нич ном по ступ ку ко ји се пред 
Оп штин ским су дом у Но вом Па за ру во ди под бро јем П. 273/01, од лу чи 
у ра зум ном ро ку, јер се овај пар нич ни по сту пак, по кре нут још у мар ту 
2001. го ди не и да ље на ла зи у фа зи пр во сте пе ног рас пра вља ња.

6. На осно ву од ре да ба чла на 89. ст. 1. и 2. За ко на о Устав ном су ду, 
Устав ни суд је од лу чио да се пра вич но за до во ље ње под но си о ца устав не 
жал бе због кон ста то ва не по вре де пра ва у овом слу ча ју, оства ри утвр ђе-
њем пра ва на на кна ду не ма те ри јал не ште те на на чин пред ви ђен од ред ба-
ма чла на 90. За ко на о Устав ном су ду, као и да се на ло жи над ле жним су до-
ви ма да пре ду зму све нео п ход не ме ре, ка ко би се пар нич ни по сту пак по 
ту жби под но си о ца устав не жал бе окон чао у нај кра ћем мо гу ћем ро ку.

По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. тач-
ка 9) За ко на о Устав ном су ду, од лу чио као у из ре ци.

7. Устав ни суд је, са гла сно од ред би чла на 49. став 2. За ко на о Устав-
ном су ду, од лу чио да се ова од лу ка об ја ви у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу-
бли ке Ср би је“.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-173/2008 од 19. мар та 2009. го ди не („Сл. гла сник РС“, брoj 36/09)
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По вре да пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку 
из чла на 32. став 1. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба П. З. и утвр ђу је да је у по ступ ку ко ји се 
водиo пред Оп штин ским су дом у За је ча ру у пред ме ту П. 1181/01 по вре-
ђе но пра во под но си о ца устав не жал бе на су ђе ње у ра зум ном ро ку га ран-
то ва но од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, док се у пре о-
ста лом де лу устав на жал ба од би ја.

2. Ова одлука  ће се обја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

О б р а з л о ж е њ е
1. П. З. из За је ча ра је, пре ко пу но моћ ни ка О. С., адво ка та из З., 27. фе-

бру а ра 2008. го ди не и 11. ју ла 2008. го ди не, под нео Устав ном су ду устав ну 
жал бу и до пу ну устав не жал бе про тив ре ше ња Оп штин ског су да у За је ча-
ру П. 1181/01 од 6. ок то бра 2006. го ди не и ре ше ња Окру жног су да у За је ча-
ру Гж. 2816/07 од 16. ја ну а ра 2008. го ди не, због по вре де пра ва на пра вич но 
су ђе ње и су ђе ње у ра зум ном ро ку из чла на 32. став 1. Уста ва. Под но си лац 
устав не жал бе на во ди да је као ту жи лац под нео ту жбу због сме та ња по се-
да (др жа ви не) 29. ју ла 2001. го ди не и 8. но вем бра 2001. го ди не, а ре ше ње 
Окру жног су да у За је ча ру Гж. 2816/07 до не то је 16. ја ну а ра 2008. го ди не. 
Сма тра да је суд ски по сту пак нео прав да но тра јао 7 го ди на.

2. Пре ма од ред ба ма чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је устав на жал ба 
се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на 
или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу-
ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, 
ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву 
за шти ту. Пре ма од ред би чла на 82. став 2. За ко на о Устав ном су ду устав на 
жал ба се мо же из ја ви ти и ако ни су ис цр пље на прав на сред ства, у слу ча ју 
ка да је под но си о цу жал бе по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни суд 
утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под но си о-
ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку утвр дио сле де ће чи ње ни це 
и окол но сти од зна ча ја за ре ша ва ње ове устав но суд ске ства ри.

Уви дом у спи се пред ме та Оп штин ског су да у За је ча ру П. 1181/01 утвр-
ђе но је да је П. З. под нео ту жбу Оп штин ском су ду у За је ча ру 29. ав гу ста 
2001. го ди не про тив ту же ног Д. Ј. из З., због сме та ња по се да (др жа ви не). 
Пр во ро чи ште за глав ну рас пра ву је за ка за но за 24. ок то бар 2001. го ди не, 
али је од ло же но за 17. де цем бар 2001. го ди не. Ту жба је због но вог сме та ња 
по се да про ши ре на 8. но вем бра 2001. го ди не про тив истог ту же ног, као и 
про тив Д. Ј. из З. као дру го ту же ног.
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Ро чи ште од 17. де цем бра 2001. го ди не од ло же но је да би се ту же ни и 
ту жи лац са слу ша ли као стран ке; ро чи ште од 21. де цем бра 2001. го ди не је 
од ло же но јер ту же ни ни је до шао; ро чи ште од 16. ја ну а ра 2002. го ди не је 
од ло же но јер је дан од ту же них ни је до шао; на ро чи шту од 22. апри ла 2002. 
го ди не за ка зан је уви ђај и при сут ни ма је са оп ште но да ће би ти са слу ша ни 
као стран ке; на ро чи шту од 6. ју на 2002. го ди не из ве ден је до каз уви ђа јем 
на ли цу ме ста и стран ке су из ја ви ле да не ма ју при мед би на уви ђај су да; то 
ро чи ште је од ло же но и сле де ће за ка за но за 8. јул 2002. го ди не; ро чи ште 
од 8. ју ла 2002. је од ло же но без на во ђе ња раз ло га од ла га ња; ро чи ште од 
20. сеп тем бра 2002. го ди не од ло же но је због од су ства по сту па ју ћег су ди-
је; на ро чи шту од 13. но вем бра 2002. го ди не из ве ден је до каз са слу ша њем 
стра на ка и до не то ре ше ње да се то ро чи ште од ло жи на нео д ре ђе но вре ме 
до до би ја ња на ла за и ми шље ња ве шта ка. Сле де ће ро чи ште је одр жа но 16. 
де цем бра 2005. го ди не и од ло же но је за 21. фе бру ар 2006. го ди не за то што 
је ту жи лац при го во рио на ла зу ве шта ка и на сле де ће ро чи ште је по зван 
ве штак. За тим ту жи лац при ла же но ве до ка зе и ро чи ште од 21. фе бру а ра 
2006. го ди не је од ло же но за 3. април 2006. го ди не, и за тим је по но во од ло-
же но, због од сут но сти су ди је, за 16. мај 2006. го ди не. То ро чи ште је од ло-
же но за 12. јун 2006. го ди не, ра ди из во ђе ња до ка за са слу ша њем све до ка. 
На ро чи шту од 12. ју на 2006. го ди не са слу ша ни су све до ци и по но во је 
за ка за но ро чи ште за 13. јул 2006. го ди не. На ве де но ро чи ште је од ло же но 
због про це сних смет њи и сле де ће је за ка за но за 5. сеп тем бар 2006. го ди не. 
На ро чи шту од 5. сеп тем бра 2006. го ди не из ве ден је до каз са слу ша њем ве-
шта ка и све до ка и по но во је за ка за но ро чи ште за 6. ок то бар 2006. го ди не. 
На ро чи шту од 6. ок то бра 2006. го ди не, оп штин ски суд је до нео ре ше ње 
да је рас пра ва за кљу че на. Оспо ре ним ре ше њем Оп штин ског су да у За је-
ча ру П. 1181/01 од 6. ок то бра 2006. го ди не од би јен је ту жбе ни зах тев као 
нео сно ван. У обра зло же њу ре ше ња се на во ди да је суд, на осно ву на ла за 
и ми шље ња ве шта ка, утвр дио да ту жи о цу ни је од у зе та др жа ви на спор-
ног па са жа – про ла за, ни ти је ту жи лац уз не ми рен у ко ри шће њу тог па са-
жа при ли ком из во ђе ња ра до ва ту же ног пред у зе тих ра ди из два ја ња во до-
вод не и ка на ли за ци о не ин ста ла ци је, јер то пред ста вља сме та ње др жа ви не 
ту жи о ца у ко ри шће њу спор ног па са жа – про ла за. Оспо ре ним ре ше њем 
Окру жног су да у За је ча ру Гж. 2816/07 од 16. ја ну а ра 2008. го ди не по твр-
ђе но је ре ше ње Оп штин ског су да у За је ча ру П. 1181/01 од 6. октобра  2006. 
годи не, а жал ба ту жи о ца од би је на као нео сно ва на.

4. За оце ну на во да и раз ло га из устав не жал бе са ста но ви шта Уста вом 
за јем че них пра ва, на чи ју по вре ду се под но си лац устав не жал бе по зи ва, 
ре ле вант не су сле де ће устав не и за кон ске од ред бе.

Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је да 
сва ко има пра во да не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен 
суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим 
пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та-
ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га.
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Од ред ба ма чла на 446. до чла на 452. За ко на о пар нич ном по ступ-
ку („Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04), ко ји је сту пио на сна гу 22. ма ја 
2005. го ди не и чи јим је сту па њем на сна гу пре стао да ва жи ра ни ји За кон о 
пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр. 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 
43/82, 72/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 и 35/91 и „Слу жбе ни 
лист СРЈ“, бр. 27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98 и 3/02), уре ђен је по сту пак 
у пар ни ца ма због сме та ња др жа ви не. Чла ном 447. За ко на про пи са но је да 
ће при ли ком од ре ђи ва ња ро ко ва и ро чи шта по ту жба ма због сме та ња др-
жа ви не суд увек обра ћа ти на ро чи ту па жњу на по тре бу хит ног ре ша ва ња 
пре ма при ро ди сва ког по је ди ног слу ча ја. Чла ном 448. За ко на про пи са но 
је да ће се рас пра вља ње о ту жби због сме та ња др жа ви не огра ни чи ти са мо 
на пре тре са ње и до ка зи ва ње чи ње ни ца по след њег ста ња др жа ви не и на-
ста лог сме та ња, да је ис кљу че но пре тре са ње о пра ву на др жа ви ну, о прав-
ном осно ву, са ве сно сти или не са ве сно сти др жа ви не или о зах те ви ма за 
на кна ду ште те, те да ће од лу ку о зах те ву суд до не ти у ро ку од 90 да на. 
Од ред бом чла на 491. став 1. За ко на про пи са но је да ако је пре сту па ња на 
сна гу овог за ко на до не та пр во сте пе на пре су да или ре ше ње ко јим се по-
сту пак пре пр во сте пе ним су дом окон ча ва, да љи по сту пак спро ве шће се 
по до са да шњим про пи си ма.

С об зи ром на то да су пр во сте пе но ре ше ње Оп штин ског су да у За-
је ча ру П. 1181/01 од 6. ок то бра 2006. го ди не, као и дру го сте пе но ре ше ње 
Окру жног су да у За је ча ру Гж. 2816/07 од 16. ја ну а ра 2008. го ди не до не ти 
на кон сту па ња на сна гу ва же ћег За ко на о пар нич ном по ступ ку, за од лу-
чи ва ње Устав ног су да по пред мет ној устав ној жал би ре ле вант не су би ле 
од ред бе овог за ко на.

5. Пе ри од оце не ра зум но сти ду жи не тра ја ња овог суд ског по ступ ка 
ко ји спа да у над ле жност Устав ног су да, ratione temporis,  п очео је д ана 8. 
н ове мбра 2006. г од ине, к ада је пр огл ашен и ст упио на сн агу Устав Р еп убл-
ике С рб ије, к оји уст ан овљ ава уста вну жа лбу као пра вно сре дство за з ашт-
иту п овр еђ ених или угр ож ених љу дских пр ава и сл об ода и св ак оме је мчи 
пр аво на ја вно ра спр ављ ање и о дл уч ив ање о њ ег овим пр ав има и об ав ез-
ама у р азу мном р оку. М еђ утим, им ај ући у в иду д уж ину тр ај ања пре дме-
тног па рни чног п осту пка, р ади утв рђ ив ања опра вд ан ости д уж ине тр ај-
ања п осту пка м ора се уз ети у о бзир и ст ање пре дм ета на дан 8. н ове мбра 
2006. г од ине, до к ада је пре дмет био н ер ешен већ пр еко 5 г од ина, т ако да 
је за оц ену еве нт уа лног п ост ој ања п овр еде пр ава по дн ос и оца уста вне жа-
лбе на с уђ ење у р азу мном р оку р ел ева нтан цео пр от екли п ер иод, од д ана 
по дн ош ења т ужбе с уду 29. ј ула 2001. г од ине, па до д он ош ења др уг ост еп-
ене о дл уке, 16. ј ан у ара 2008. г од ине.

Н ема су мње да је р азу мна д уж ина тр ај ања су дског п осту пка р ел ати-
вна к ат ег ор ија, к оја з ав иси од н иза ч ин ил аца, и м ора се пр оц ен ити у св-
аком п ој ед ина чном сл уч ају, пр ема њ ег овим сп ец ифи чним око лн ост има. 
Сл ож еност ч ињ ени чних и пра вних п ит ања у ко нкре тном пре дм ету, п он-
аш ање по дн ос и оца уста вне жа лбе као стра нке у п осту пку, п он аш ање на-
дл ежних о рг ана вл асти – с уд ова к оји в оде п ост упак и пр ир ода за хт ева, 
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о дн осно зн ачај п овр еђ еног пр ава за по дн ос и оца, осно вни су ч ин и оци к оји 
ут ичу и на оц ену д уж ине па рни чног су дског п осту пка и о др еђ ују да ли је 
тај п ост упак око нчан у окв иру р азу мног р ока или не. К ада је у п ит ању 
п он аш ање по дн ос и оца уста вне жа лбе, Уста вни суд је ц енио да ли је по дн-
ос илац уста вне жа лбе св ојим ра дњ ама д опр инео д уж ини тр ај ања су дског 
п осту пка, као и да ли за по дн ос и оца пре дме тни за хтев има в ел ики зн ачај, 
па је утв рдио да је у пре дме тном па рни чном п осту пку по дн ос илац а кти-
вно уч еств овао и бл аг овр ем ено пре дл агао и зв ођ ење д ок аза за д он ош ење 
о дл уке у овој пра вној ств ари. У о дн осу на кр ит ер ијум зн ач аја п овр еђ еног 
пр ава, Суд је утв рдио да је п ит ање д рж ав ине к оје је тр еб ало ра спр ав ити у 
овом п осту пку од р ел ати вно в ел иког зн ач аја за по дн ос и оца.

Оц ењ уј ући спр ов ед ени п ост упак у пре дме тној гр ађа нск опра вној ств-
ари, ув аж ав ај ући при т оме су дску пра ксу и кр ит ер иј уме м еђ ун аро дних 
и нст ит уц ија за з ашт иту љу дских пр ава, Уста вни суд је утв рдио да је по-
дн ос и оцу уста вне жа лбе п овр еђ ено пр аво на с уђ ење у р азу мном р оку. 
Осно вни ра злог к оји је д овео до п овр еде з аје мч еног пр ава је н ед ел отво рно 
п ост уп ање с уд ова. Н а име, од по дн ош ења т ужбе с уду до д он ош ења п рв ост-
еп еног р еш ења пр ошло је ск оро 6 г од ина. Од рж ано је уку пно 17 р оч ишта 
к оја су о дл аг ана без кр ив ице по дн ос и оца уста вне жа лбе. Од 13. н ове мбра 
2002. г од ине до 16. д еце мбра 2005. г од ине н ије од рж ано н ије дно р оч иште. 
Др уг ост еп ено р еш ење је д он ето 2 г од ине п осле п рв ост еп еног р еш ења.

Уста вн опра вна оц ена спр ов ед еног поступка  у овој прав ној ства ри по-
твр ђу је да је у кон крет ном слу ча ју не по сред но по вре ђе но пра во под но си о ца 
устав не жал бе на су ђе ње у ра зум ном ро ку, по себ но има ју ћи у ви ду да пред-
мет пар нич ног по ступ ка у кон крет ном слу ча ју зах те ва хит но ре ша ва ње.

На осно ву из ло же ног, Устав ни суд је ста но ви шта да је под но си о цу 
устав не жал бе ус кра ће но пра во за јем че но у чла ну 32. став 1. Уста ва да се о 
ње го вом пра ву у пар ни ци због сме та ња др жа ви не ко ји је во ђен пред Оп-
штин ским су дом у За је ча ру у пред ме ту П. 1181/01 од лу чи у ра зум ном ро-
ку, бу ду ћи да је суд ски по сту пак од под но ше ња ту жбе до до но ше ња дру-
го сте пе не од лу ке тра јао 7 го ди на.

На осно ву чла на 89. став 2. За ко на о Устав ном су ду, Устав ни суд се 
кре тао у гра ни ца ма зах те ва под но си о ца устав не жал бе и у скла ду са усво-
је ним ста вом о на чи ну от кла ња ња штет них по сле ди ца по вре де пра ва за-
јем че ног Уста вом, од лу чио да се пра вич но за до во ље ње под но си о ца устав-
не жал бе због утвр ђе не по вре де пра ва у пред мет ном слу ча ју, оства ри об-
ја вљи ва њем ове одлуке  у „Службеном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

5. Оце њу ју ћи на во де и раз ло ге из не те у устав ној жал би са ста но ви шта 
пра ва на пра вич но су ђе ње, за јем че но чла ном 32. став 1. Уста ва, Устав ни 
суд је по спро ве де ном по ступ ку утвр дио да оспо ре ним ре ше њи ма ре дов-
них су до ва ни је по вре ђе но Уста вом за јем че но пра во под но си о ца на ко је 
се у жал би по звао.

Под но си лац ис ти че да се по вре да пра ва на пра вич но су ђе ње са сто ји у 
то ме што ни ко не мо же да по вре ђу је не чи ју др жа ви ну, а што од стра не пр-
во сте пе ног и дру го сте пе ног су да ни је по што ва но.
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Устав ни суд је уви дом у спи се пред ме та оце нио да су пр во сте пе но и 
дру го сте пе но ре ше ње до не ти од над ле жних и про пи сно са ста вље них су-
до ва, ко ји су у за ко ни то спро ве де ном по ступ ку утвр ди ли све чи ње ни це 
ко је су би ле од зна ча ја за до но ше ње од го ва ра ју ће од лу ке, те су на та ко 
утвр ђе но чи ње нич но ста ње при ме ни ли ре ле вант но ма те ри јал но пра во за 
шта су да та прав но уте ме ље на обра зло же ња. Под но си о цу устав не жал бе 
је би ло омо гу ће но уче ство ва ње у по ступ ку, пра ће ње то ка по ступ ка, пред-
у зи ма ње за ко ном до пу ште них рад њи и из ја вљи ва ње прав них ле ко ва.

Са из не тих раз ло га, Устав ни суд је оце нио да ни је по вре ђе но пра во под-
но си о ца устав не жал бе на пра вич но су ђе ње, за јем че но чла ном 32. Уста ва.

По ла зе ћи од све га из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. 
тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-273/2008 од 16. ју ла 2009. го ди не („Сл. гла сник РС“, брoj 65/09)

По вре да пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку 
из чла на 32. став 1. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба Б. Ш. Ш. и утвр ђу је да је у по ступ ку ко ји 
је во ђен у пред ме ту Пр вог оп штин ског су да у Бе о гра ду П. 752/06 (пр во-
бит на озна ка пред ме та П. 229/89), по вре ђе но пра во под но си о ца устав не 
жал бе на су ђе ње у ра зум ном ро ку, за јем че но од ред бом чла на 32. став 1. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, док се у пре о ста лом де лу устав на жал ба од би ја 
као нео сно ва на.

2. Уки да се Ре ше ње Устав ног су да Уж-496/2009 од 16. апри ла 2009. го-
ди не о од ла га њу из вр ше ња пре су де Вр хов ног су да Ср би је Рев. 3277/08 од 
18. фе бру а ра 2009. го ди не.

3. Ову одлуку  објавити у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

О б р а з л о ж е њ е
1. Б. Ш. Ш. из Б. је Устав ном су ду под не ла бла го вре ме ну и до зво ље ну 

устав ну жал бу про тив пре су де Вр хов ног су да Ср би је Рев. 3277/08 од 18. 
фе бру а ра 2009. го ди не, због по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње и су ђе ње 
у ра зум ном ро ку из чла на 32. став 1. Уста ва, као и по вре де „пра ва на од-
лу чи ва ње же на, пра ва кул ту ре лич но сти ту же не, пра ва рас по ла га ња соп-
стве ном имо ви ном, пра ва (мо је) на ци о нал не при пад но сти и ве ро и спо ве-
сти и пра ва да у (мом) ста ну жи ви(м) ми ран жи вот без стра ха као и сви 
оста ли гра ђа ни Ср би је“.

Под но си тељ ка устав не жал бе на во ди да је град ска оп шти на Па ли лу ла 
још пре 20 го ди на про тив ње као ту же не под не ла ту жбу Пр вом оп штин-
ском су ду у Бе о гра ду ра ди исе ље ња из ста на у Б., у Ули ци И. Г. број 20/II, 
стан 6, у ко ме је она ро ђе на и у ко ме жи ви од 1985. го ди не до са да. Ис ти че 
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да је „то ком ма ра тон ског спо ра“ ту жбе ни зах тев ту жи о ца че ти ри пу та од-
би јен и да је Пр ви оп штин ски суд у Бе о гра ду 23. ја ну а ра 2008. го ди не до нео 
пре су ду П. 752/06, у ње ну ко рист, ко ја је ко нач но по ста ла пра во сна жна, 
али да је ту жи лац про тив пре су де Окру жног су да у Бе о гра ду Гж. 5221/08, 
ко јом је по твр ђе на пр во сте пе на пре су да, из ја вио ре ви зи ју, о ко јој је Вр хов-
ни суд Ср би је од лу чио пре су дом Рев. 3277/08 од 22. но вем бра 2008. го ди не 
та ко што је „пре и на чио пр во сте пе ну пре су ду у ко рист оп шти не Па ли лу ла“ 
и на ло жио ње но исе ље ње из ста на у ро ку од 15 да на. Сма тра да је Вр хов ни 
суд Ср би је од лу чи вао ван гра ни ца зах те ва ко ји је по ста вљен ре ви зи јом и 
да као ре ви зиј ски суд ни је пра вил но при ме нио ма те ри јал но пра во, чи ме 
је по вре дио ње но Уста вом за јем че но пра во на пра вич но су ђе ње. У да љим 
на во ди ма устав не жал бе под но си тељ ка из но си раз ло ге на осно ву ко јих 
сма тра да је устав на жал ба осно ва на, а ве за но за по сту па ње Вр хов ног су да 
Ср би је по во дом из ја вље не ре ви зи је. Од Устав ног су да тра жи да по ни шти 
оспо ре ну пре су ду Вр хов ног су да Ср би је, да по твр ди пре су ду Окру жног су-
да у Бе о гра ду Гж. 5221/08 од 3. сеп тем бра 2008. го ди не и да сво ју од лу ку 
до не ту у по ступ ку по устав ној жал би об ја ви.

Под но си лац устав не жал бе је, с об зи ром на ис ход ре ви зиј ског по ступ-
ка, Устав ном су ду, исто вре ме но са устав ном жал бом, под не ла и пред лог за 
од ла га ње из вр ше ња оспо ре ног по је ди нач ног ак та. О овом пред ло гу Устав-
ни суд је од лу чио сво јим Ре ше њем број Уж-496/2009 од 16. апри ла 2009. 
го ди не, та ко што је, са гла сно од ред би чла на 86. став 2. За ко на о Устав ном 
су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), од ло жио из вр ше ње пре су де 
Вр хов ног су да Ср би је Рев. 3277/08 од 18. фе бру а ра 2009. го ди не, до до но-
ше ња од лу ке по под не тој устав ној жал би.

2. Устав на жал ба је као прав но сред ство уста но вље на Уста вом Ре пу-
бли ке Ср би је, ко ји је сту пио на сна гу 8. но вем бра 2006. го ди не. Са гла сно 
чла ну 170. Уста ва, устав на жал ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них 
ака та или рад њи др жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на 
јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин-
ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред-
ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти-
ва ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, 
Устав ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба-
ве за ма под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но 
пра во или сло бо да.

Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва, на чи ју по вре ду ука зу је под но си лац 
устав не жал бе, утвр ђе но је да сва ко има пра во да не за ви сан, не при стра сан 
и за ко ном већ уста но вље ни суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас-
пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја 
је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га.

Оста ла пра ва на чи ју по вре ду се под но си тељ ка устав не жал бе по зи-
ва ни су Уста вом за јем че на на на чин ка ко се у устав ној жал би на во ди, већ 
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Устав, од ред ба ма чла на 21. ст. 1, 2. и 3, као јед но од на че ла људ ских и ма-
њин ских пра ва и сло бо да утвр ђу је да су пред Уста вом и за ко ном сви јед-
на ки, да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту без дис кри ми на ци-
је, као и да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред на, 
по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при пад-
но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или дру-
гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког или 
фи зич ког ин ва ли ди те та.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у до ку мен та-
ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу, као и у спи се пред ме та Пр вог оп штин-
ског су да у Бе о гра ду П. 752/06 и утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти 
ко је су од зна ча ја за до но ше ње од лу ке у овом устав но суд ском спо ру:

Град ска оп шти на Па ли лу ла ко ју за сту па Јав но пра во бра ни ла штво оп-
шти не Па ли лу ла је, 3. ав гу ста 1989. го ди не, про тив под но си тељ ке устав не 
жал бе као ту же не под не ла ту жбу Пр вом оп штин ском су ду у Бе о гра ду, ра-
ди исе ље ња са свим ли ци ма и ства ри ма из ста на број 6. у ули ци Г. Д. број 
20 у Бе о гра ду и пре да је ста на ту жи о цу. У ту жби, по ко јој је фор ми ран 
пред мет Пр вог оп штин ског су да у Бе о гра ду П. 229/89, би ло је на ве де но да 
је ту жи лац да ва лац на ко ри шће ње спор ног ста на у др жав ној сво ји ни, да је 
ра ни ји но си лац ста нар ског пра ва на том ста ну би ла по кој на мај ка ту же-
не, а да у мо мен ту смр ти мај ке ту же на ни је би ла члан ње ног по ро дич ног 
до ма ћин ства и ко ри сник ста на, та ко да је стан на ста ви ла да ко ри сти без 
прав ног осно ва, по себ но с об зи ром на то да има ре ше ну стам бе ну си ту а-
ци ју, ка ко код су пру га на ста ну у Бе о гра ду, у  општини Вождовац, та ко и 
као су вла сник на ½ ста на та ко ђе у Бе о гра ду, у оп шти ни Но ви Бе о град, на 
ко ме су вла сни штво има са си ном.

У по ступ ку спро ве де ном по под не тој ту жби, суд је у пе ри о ду од 26. 
ок то бра 1989. го ди не до 26. мар та 1992. го ди не за ка зао укуп но 15 ро чи-
шта за глав ну рас пра ву, од ко јих је одр жа но се дам (13. де цем бра 1989. го-
ди не, 21. мар та, 14. ма ја, 19. ју на и 25. сеп тем бра 1990. го ди не, 15. апри ла 
1991. го ди не и 26. мар та 1992. го ди не). Пр во ро чи ште за ка за но за 26. ок-
то бар 1989. го ди не би ло је од ло же но ка ко би се ту жи лац из ја снио о на во-
ди ма из од го во ра на ту жбу, док ро чи шта за ка зи ва на за 26. но вем бар 1990. 
го ди не, 3. ја ну ар и 28. фе бру ар 1991. го ди не ни су одр жа на – пр во због бо-
ле сти по сту па ју ћег су ди је, дру го – због не до ла ска ту жи о ца, а тре ће – због 
не до ла ска ту же не. У пе ри о ду од 15. апри ла 1991. го ди не па до за кљу че ња 
глав не рас пра ве 26. мар та 1992. го ди не ни је одр жа но ни јед но ро чи ште за 
глав ну рас пра ву, јер су сва за ка за на ро чи шта (за 10. јун, 18. сеп тем бар и 
13. но вем бар 1991. го ди не, као и за 22. ја ну ар 1992. го ди не) од ло же на због 
не до ла ска истог, уред но по зва ног, све до ка.

У то ку по ступ ка до шло је до из ме не у озна ци пред ме та, та ко да је пр-
ва пр во сте пе на пре су да у овој пар ни ци П. 5128/89 до не та 26. мар та 1992. 
го ди не, да кле на кон 2 го ди не 7 ме се ци и 18 да на од да на под но ше ња ту-
жбе. Овом пре су дом ту жбе ни зах тев је у це ли ни од би јен као нео сно ван, 
а ту жи лац је оба ве зан да ту же ној на кна ди тро шко ве пар нич ног по ступ ка.
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Пре су да је до ста вље на ту жи о цу 6. ок то бра, а пу но моћ ни ку ту же не 2. ок-
то бра 1992. го ди не, од но сно на кон ви ше од шест ме се ци од да на до но ше ња.

Про тив ове пре су де ту жи лац је из ја вио жал бу 21. ок то бра 1992. го ди-
не. Спи си пред ме та до ста вље ни су Окру жном су ду у Бе о гра ду на од лу чи-
ва ње по сле ви ше од ме сец да на од да на из ја вљи ва ња жал бе – 24. но вем бра 
1992. го ди не.

Окру жни суд у Бе о гра ду је ре ше њем Гж. 10490/92 од 4. мар та 1993. 
го ди не уки нуо пр во сте пе ну пре су ду Пр вог оп штин ског су да у Бе о гра ду 
и пред мет вра тио на по нов но су ђе ње, по што је на шао да је пр во сте пе ни 
суд по би ја ном пре су дом пре ко ра чио ту жбе ни зах тев, јер је од био зах тев 
ту жи о ца да се ту же ној от ка же уго вор о ко ри шће њу ста на, иако је пред-
мет ту жбе био исе ље ње из ста на, а не от каз уго во ра о ко ри шће њу ста на. 
Окру жни суд је о из ја вље ној жал би од лу чио у ро ку од 4 ме се ца и 11 да на 
од да на под но ше ња жал бе, од но сно у ро ку од не што ви ше од три ме се ца 
од при је ма спи са, али је од лу ка дру го сте пе ног су да је уру че на стран ка ма 
тек ју на 1993. го ди не.

У по нов ном по ступ ку ко ји се пред Пр вим оп штин ским су дом у Бе о-
гра ду во дио под бро јем П. 8723/93, у пе ри о ду од 25. ок то бра 1993. до за-
кљу че ња глав не рас пра ве 16. апри ла 2004. го ди не, за ка за но је укуп но 42 
ро чи шта од ко јих чак 23 ни су одр жа на из раз ли чи тих раз ло га, као што су: 
про ме не у са ста ву суд ског ве ћа; спре че ност пред сед ни ка ве ћа да одр жи 
ро чи ште; не до ла зак за ступ ни ка ту жи о ца, ту же не и ње ног пу но моћ ни ка, 
као и по је ди них све до ка ко ји у не ким слу ча је ви ма ни су би ли уред но по-
зва ни, а у не ким се ни су у ви ше на вра та ода зва ли уред но до ста вље ним 
по зи ви ма су да; по ку шај мир ног ре ша ва ња спо ра; пред ло зи стра на ка за 
из во ђе ње но вих до ка за; по нов но отва ра ње глав не рас пра ве, ко ја је за кљу-
че на 4. де цем бра 2003. го ди не, „ра ди раз ја шње ња по је ди них ва жних пи-
та ња“, без на во ђе ња о ко јим се пи та њи ма ра ди, да би на сле де ћем ро чи-
шту 16. апри ла 2004. го ди не још јед ном би ла са слу ша на ту же на у свој ству 
стран ке и глав на рас пра ва за кљу че на итд.

И дру гом пр во сте пе ном пре су дом П. 8723/93 од 16. апри ла 2004. го-
ди не ту жбе ни зах тев је у це ли ни од би јен, а ту жи лац оба ве зан да ту же ној 
на име тро шко ва пар нич ног по ступ ка ис пла ти од ре ђе ни из нос. Ова пре-
су да до не та је по сле 10 го ди на и 10 ме се ци од ка да је пр во сте пе ном су ду 
до ста вље но ре ше ње о уки да њу прет ход не пр во сте пе не пре су де, а уру че на 
је стран ка ма 24-ог, од но сно 27-ог ав гу ста 2004. го ди не – на кон ви ше од 4 
ме се ца од да на до но ше ња.

Про тив пре су де П. 8723/93 ту жи лац је из ја вио жал бу 10. сеп тем бра 
2004. го ди не, о ко јој је Окру жни суд у Бе о гра ду од лу чио ре ше њем Гж. 
268/05 од 28. де цем бра 2005. го ди не, и то та ко што је уки нуо пр во сте пе ну 
пре су ду и пред мет вра тио на по нов но су ђе ње, на во де ћи у обра зло же њу 
ре ше ња раз ло ге због ко јих, по оце ни тог су да, чи ње нич но ста ње у пр во-
сте пе ном по ступ ку ни је пра вил но и пот пу но утвр ђе но. Ре ше ње Окру жног 
су да је до ста вље но стран ка ма ја ну а ра 2006. го ди не. У овом слу ча ју, дру го-
сте пе на од лу ка је до не та у ро ку од 1 го ди не 3 ме се ца и 18 да на од да на 
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из ја вљи ва ња жал бе, а уру че на је стран ка ма у ро ку од не пу них ме сец да на 
од да на до но ше ња.

Дру ги по ре ду по нов ни по сту пак у овој прав ној ства ри, ко ји се во дио 
под бро јем П. 752/06, за по чео је пред Пр вим оп штин ским су дом у Бе о гра-
ду за ка зи ва њем ро чи шта за глав ну рас пра ву за 17. фе бру ар 2006. го ди не, а 
окон чан је до но ше њем пре су де 23. ја ну а ра 2008. го ди не. То ком 1 го ди не и 
11 ме се ци, ко ли ко је по сту пак тра јао, за ка за но је укуп но 21 ро чи ште, од ко-
јих 10 ни је одр жа но, и то пет због не до ла ска по зва них све до ка. Озна че ном 
пре су дом ту жбе ни зах тев је по но во у це ли ни од би јен, а ту жи лац оба ве зан 
да ту же ној на име тро шко ва пар нич ног по ступ ка ис пла ти од ре ђе ни из нос. 
Суд је на шао да је ту же на би ла члан по ро дич ног до ма ћин ства сво је по кој-
не мај ке, да је не пре кид но фак тич ки ко ри сти ла пред мет ни стан од 1985. 
го ди не, у вре ме смр ти сво је мај ке и да ље, да не ма на дру ги на чин ре ше ну 
стам бе ну по тре бу, те да, ка ко спа да у круг срод ни ка ко ји се мо же сма тра ти 
чла ном по ро дич ног до ма ћин ства прет ход ног но си о ца ста нар ског пра ва, 
по оце ни су да, мо же да на ста ви са ко ри шће њем спор ног ста на.

Окру жни суд у Бе о гра ду је пре су дом Гж. 5221/08 од 3. сеп тем бра 2008. 
го ди не, од био као нео сно ва ну жал бу ту жи о ца и по твр дио ожал бе ну пр-
во сте пе ну пре су ду.

Про тив правоснажне  пресу де до не те у дру гом сте пе ну ту жи лац је 
бла го вре ме но из ја вио ре ви зи ју Вр хов ном су ду Ср би је. Од лу чу ју ћи о под-
не тој ре ви зи ји, Вр хов ни суд Ср би је је до нео пре су ду Рев. 3277/08 од 18. 
фе бру а ра 2009. го ди не, ко јом је усво јио ре ви зи ју и пре и на чио пре су де Пр-
вог оп штин ског су да у Бе о гра ду П. 752/06 од 23. ја ну а ра 2008. го ди не и 
Окру жног су да у Бе о гра ду Гж. 5221/08 од 3. сеп тем бра 2008. го ди не, та ко 
што је усво јио ту жбе ни зах тев ту жи о ца и оба ве зао ту же ну да се са свим 
ли ци ма и ства ри ма исе ли из ста на ко ји је био пред мет спо ра, као и да га 
ис пра жњен од свих ли ца и ства ри пре да ту жи о цу, у ро ку од 15 да на од 
да на при је ма ове пре су де, а од био је зах тев ту же не за на кна ду тро шко-
ва пар нич ног по ступ ка. У обра зло же њу пре су де се на во ди да су су до ви 
на утвр ђе но чи ње нич но ста ње не пра вил но при ме ни ли ма те ри јал но пра во 
ка да су од би ли ту жбе ни зах тев. Раз ло ге за ова кво сво је ста но ви ште Вр-
хов ни суд Ср би је на ла зи у то ме што је у вре ме смр ти мај ке ту же не, ка да је 
на стао спор ни од нос из ме ђу ње као пре тен ден та на сти ца ње пра ва за куп-
ца на ста ну и ту жи о ца као но си о ца пра ва рас по ла га ња на спор ном ста ну, 
био на сна зи За кон о стам бе ним од но си ма од 1985. го ди не. По зи ва ју ћи 
се на од го ва ра ју ће од ред бе овог за ко на, а по ла зе ћи од чи ње нич ног ста ња 
утвр ђе ног у то ку пр во сте пе ног по ступ ка, Вр хов ни суд за кљу чу је да је у 
мо мен ту мај чи не смр ти ту же на би ла су вла сник са ½ на дво соб ном ста ну 
по вр ши не 58,04м2 у Б. А. Ч. број 5 на Но вом Бе о гра ду, у ко ме је до 1985. 
го ди не и жи ве ла са сво јим си ном, ко ји је био су вла сник на дру гој по ло-
ви ни ста на, те да је, са гла сно то ме, има ла ре ше ну стам бе ну по тре бу, јер је 
овај стан по сво јој струк ту ри, по вр ши ни и ло ка ци ји био до во љан за по-
ро дич но до ма ћин ство ко је има два чла на, као и да је ту же на би ла су но-
си лац ста нар ског пра ва на ста ну у Бе о гра ду, у ули ци В. С. број 280, та ко 
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што је као су пру га но си о ца ста нар ског пра ва на овом ста ну би ла упи са на 
и у уго вор о ко ри шће њу тог ста на, али је се бе, од ри ца њем у ко рист му жа, 
ли ши ла за ко ном за га ран то ва них пра ва на том ста ну, као што је и то ком 
спо ра – 2003. го ди не, по кло ни ла си ну сво ју ½ ста на на Но вом Бе о гра ду. 
Сто га су, по оце ни Вр хов ног су да Ср би је, на од лу чи ва ње у овој пар ни ци 
без зна ча ја прав не рад ње ко ји ма је ту же на са ма се бе ли ши ла пра ва ка ко 
на ста ну у ули ци В. С, та ко и на ста ну у Б. А. Ч., те је ту жбе ни зах тев тре-
ба ло усво ји ти.

4. Има ју ћи у ви ду са др жи ну устав не жал бе, Устав ни суд је на шао да 
под но си тељ ка, са јед не стра не, оспо ра ва ду жи ну тра ја ња по ступ ка у пар-
ни ци ко ја се про тив ње во ди ла у пред ме ту Пр вог оп штин ског су да у Бе о-
гра ду, а осим  тога, да оспо ра ва пре су ду Вр хов ног су да Ср би је Рев. 3277/08 
од 18. фе бру а ра 2009. го ди не, са ста но ви шта по вре де за јем че ног пра ва на 
пра вич но су ђе ње.

Оце њу ју ћи раз ло ге и на во де из не те у устав ној жал би са ста но ви шта 
Уста вом за јем че ног пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку, као еле мен та пра-
ва на пра вич но су ђе ње, а по ла зе ћи од утвр ђе них чи ње ни ца и окол но сти 
ко је се од но се на на ве де ни суд ски по сту пак, Устав ни суд је утвр дио да је 
пар нич ни по сту пак по кре нут 3. ав гу ста 1989. го ди не, под но ше њем ту жбе 
ра ди исе ље ња про тив под но си тељ ке устав не жал бе Пр вом оп штин ском 
су ду у Бе о гра ду, а да је окон чан до но ше њем пре су де Вр хов ног су да Ср би је 
Рев. 3277/08 од 18. фе бру а ра 2009. го ди не.

Са дру ге стра не, оце њу ју ћи пе ри од у од но су на ко ји је Устав ни суд 
над ле жан да ис пи ту је по вре ду пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку као еле-
мен та за јем че ног пра ва на пра вич но су ђе ње, Суд је утвр дио да је пе ри од у 
ко ме се гра ђа ни ма Ср би је јем че пра ва и сло бо де утвр ђе не Уста вом и обез-
бе ђу је устав но суд ска за шти та у по ступ ку по устав ној жал би по чео да те че 
8. но вем бра 2006. го ди не, да ном сту па ња на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би-
је. Ме ђу тим, ка ко је на ве де ни суд ски по сту пак тра јао и окон чан је по сле 
сту па ња на сна гу Уста ва, а по ла зе ћи од то га да суд ски по сту пак по сво јој 
при ро ди пред ста вља је дин стве ну це ли ну ко ја за по чи ње по кре та њем по-
ступ ка, а за вр ша ва се до но ше њем од лу ке ко јом је по сту пак трај но окон-
чан, Устав ни суд је стао на ста но ви ште да су у кон крет ном слу ча ју ис пу-
ње ни усло ви да се при ли ком оце не ра зум ног ро ка узме у об зир це ло ку пан 
пе ри од тра ја ња овог пар нич ног по ступ ка.

Ка да је реч о ду жи ни тра ја ња по ступ ка ко ји се оспо ра ва устав ном 
жал бом, Устав ни суд је утвр дио да је он у од но су на под но си о ца устав не 
жал бе тра јао 19 го ди на 6 ме се ци и 15 да на.

На ве де но тра ја ње по ступ ка са мо по се би ука зу је да по сту пак ни је 
окон чан у окви ру ра зум ног ро ка. Ме ђу тим, по ла зе ћи од то га да је по јам 
ра зум ног тра ја ња суд ског по ступ ка ре ла тив на ка те го ри ја, ко ја и по ста-
но ви шту Европ ског су да за људ ска пра ва за ви си од ни за чи ни ла ца, а пре 
све га од сло же но сти прав них пи та ња и чи ње нич ног ста ња у кон крет ном 
спо ру, по на ша ња стра на ка у то ку по ступ ка, зна ча ја по вре ђе ног пра ва за 
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под но си о ца устав не жал бе и по на ша ња су до ва ко ји су во ди ли по сту пак, 
Устав ни суд је ис пи ти вао да ли су и у ко јој ме ри на ве де ни кри те ри ју ми 
ути ца ли на ду го тра ја ње по ступ ка.

У том сми слу, Суд је оце нио да се у кон крет ном слу ча ју ра ди ло о спо-
ру ко ји је, пре све га чи ње нич но, био ре ла тив но сло жен, јер је тре ба ло 
утвр ди ти да ли и од ка да под но си тељ ка устав не жал бе, као ту же на, жи ви 
у спор ном ста ну и ка ква је ње на стам бе на си ту а ци ја би ла у вре ме мај чи не 
смр ти, те да ли је, са гла сно то ме, по сто јао прав ни основ да и по сле мај чи-
не смр ти на ста ви са ко ри шће њем спор ног ста на.

Ис пи ту ју ћи по на ша ње под но си тељ ке устав не жал бе у то ку по ступ ка, 
Устав ни суд је, уви дом у за пи сни ке са ро чи шта за глав ну рас пра ву, утвр-
дио да је под но си тељ ка устав не жал бе, као ту же на, то ком чи та вог по ступ-
ка ак тив но уче ство ва ла у ње го вом спро во ђе њу, да ни је зло у по тре бља ва ла 
сво ја про це сна овла шће ња и да сво јим по на ша њем ни је бит но до при не ла 
укуп ном тра ја њу по ступ ка, јер то ком го то во 20 го ди на су ђе ња, од укуп но 
за ка за них 78 ро чи шта за глав ну рас пра ву, од ко јих чак 41 ни је одр жа но, 
са мо 5 ро чи шта ни је одр жа но због не до ла ска уред но по зва не под но си-
тељ ке устав не жал бе.

Ме ђу тим, упра во по ла зе ћи од на ве де них по да та ка, Устав ни суд је оце-
нио да је на не при ме ре но ду го тра ја ње пар нич ног по ступ ка од пре суд ног 
ути ца ја би ло по на ша ње, пре све га, пр во сте пе ног су да. Ово из раз ло га: 
што је пр во сте пе ни суд у пр вом по ступ ку во ђе ном по под не тој ту жби, на-
кон 2 го ди не 7 ме се ци и 18 да на до нео пре су ду чи ји је пи сме ни от пра вак 
до ста вљен стран ка ма тек по сле ви ше од шест ме се ци од да на до но ше ња, 
ко ја је у дру го сте пе ном по ступ ку уки ну та, јер је суд пре ко ра чио ту жбе ни 
зах тев; што у то ку овог по ступ ка, у пе ри о ду од 15. апри ла 1991. го ди не па 
до за кљу че ња глав не рас пра ве 26. мар та 1992. го ди не, ни је одр жа но ни-
јед но ро чи ште за глав ну рас пра ву, јер су че ти ри за ка за на ро чи шта уза-
стоп но од ла га на због не до ла ска истог, уред но по зва ног, све до ка; што је у 
по нов ном по ступ ку, ко ји је тра јао 10 го ди на и 10 ме се ци, од 42 за ка за на 
ро чи шта са мо 19 одр жа но; што је и на кон та ко ду гог тра ја ња по ступ ка 
пи сме ни от пра вак пре су де стран ка ма до ста вљен тек по сле ви ше од че ти-
ри ме се ца од ње ног до но ше ња; што су и у овом по нов ном по ступ ку нај-
че шћи раз ло зи нео др жа ва ња ро чи шта би ли не до ла зак све до ка, про ме не 
у са ста ву суд ског ве ћа и спре че ност пред сед ни ка ве ћа; што је глав на рас-
пра ва за кљу че на, па по но во отво ре на ка ко би се још јед ном са слу ша ла ту-
же на у свој ству пар нич не стран ке, да би и ова пре су да би ла уки ну та, и то 
због не пра вил но и не пот пу но утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња; што и у дру-
гом по нов ном по ступ ку пред пр во сте пе ним су дом, од 21 за ка за ног ро чи-
шта за глав ну рас пра ву 10 ни је одр жа но, и то пет због не до ла ска све до ка. 
На осно ву утвр ђе них чи ње ни ца о то ку по ступ ка, Устав ни суд је оце нио да 
пр во сте пе ни суд ни је пред у зи мао све за ко ном пред ви ђе не про це сне ме ре 
да се овај по сту пак окон ча ефи ка сно и да се о ту жбе ном зах те ву од лу чи 
ажур но и без не по треб ног оду го вла че ња.
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Це не ћи зна чај по вре ђе ног пра ва за под но си о ца устав не жал бе, Устав-
ни суд је стао на ста но ви ште да је од лу ка су да о то ме да ли под но си лац 
устав не жал бе има оба ве зу да се исе ли из спор ног ста на или има пра во да 
у ње му на ста ви да жи ви, од из у зет не ва жно сти за под но си тељ ку устав не 
жал бе, по себ но има ју ћи у ви ду да је под но си тељ ка устав не жал бе у вре ме 
по кре та ња суд ског спо ра има ла не пу не 52 го ди не жи во та, а у вре ме ње-
го вог де фи ни тив ног окон ча ња, и то не по вољ но по њу, пре ко 71 го ди ну. 
На и ме, не спор но је да сва ка од лу ка ко ја се на би ло ко ји на чин ти че пра ва 
на стан за сва ко га има по се бан зна чај, као и да су по сле ди це та кве од лу ке 
ако је она по стран ку не по вољ на, без об зи ра на ње ну прав ну уте ме ље ност, 
да ле ко те же ако се од но се на ли це ко је је у по од ма клом жи вот ном до бу.

Сто га је Устав ни суд оце нио да је у по ступ ку ко ји је во ђен у пред ме ту 
Пр вог оп штин ског су да у Бе о гра ду П. 752/06 (пр во бит на озна ка пред ме та 
П. 229/89), по вре ђе но пра во под но си тељ ке устав не жал бе на су ђе ње у ра-
зум ном ро ку, за јем че но од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва.

По ла зе ћи од зах те ва из не тог у устав ној жал би, Устав ни суд је, на 
осно ву од ред бе чла на 89. став 2. За ко на о Устав ном су ду, од лу чио да се 
пра вич но за до во ље ње под но си тељ ке устав не жал бе због утвр ђе не по вре-
де Уста вом за јем че ног пра ва оства ри пред ло же ним об ја вљи ва њем Од лу ке 
Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

5. По во дом на во да устав не жал бе ко ји ма се оспо ра ва пре су да Вр хов-
ног су да Ср би је Рев. 3277/08 од 18. фе бру а ра 2009. го ди не, због по вре де 
за јем че ног пра ва на пра вич но су ђе ње, а са ста но ви шта од лу чи ва ња Вр-
хов ног су да Ср би је ван гра ни ца из ја вље не ре ви зи је и по гре шне при ме не 
ма те ри јал ног пра ва, Устав ни суд је утвр дио сле де ће:

Од ред бом чла на 394. став 1. За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе-
ни гла сник РС“, број 125/04), ко ји је Вр хов ни суд био у оба ве зи да при-
ме ни при ли ком од лу чи ва ња о под не тој ре ви зи ји, про пи са но је да про тив 
пра во сна жне пре су де до не се не у дру гом сте пе ну стран ке мо гу из ја ви ти 
ре ви зи ју, у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња пре пи са пре су де, а од ред-
бом чла на 407. став 1. овог за ко на – да ће ре ви зиј ски суд, ако утвр ди да је 
ма те ри јал но пра во по гре шно при ме ње но, пре су дом усво ји ти ре ви зи ју и 
пре и на чи ти по би ја ну пре су ду.

За ко ном о стам бе ним од но си ма („Слу жбе ни гла сник СРС“, бр. 9/85, 
18/85 и 11/88), ко ји је ва жио у вре ме на стан ка спор ног од но са, те се сто га 
има при ме њи ва ти и на ње го во ре ша ва ње, би ло је про пи са но: да се ко ри-
сни ком ста на, у сми слу овог за ко на, сма тра ју но си лац ста нар ског пра ва 
и чла но ви ње го вог по ро дич ног до ма ћин ства ко ји за јед но са њим ста ну-
ју, као и ли ца ко ја су пре ста ла да бу ду чла но ви тог по ро дич ног до ма ћин-
ства, а оста ла су у истом ста ну, да се чла но ви ма по ро дич ног до ма ћин ства, 
у сми слу овог за ко на, сма тра ју, из ме ђу оста лог, и де ца ро ђе на у бра ку, ван 
бра ка или усво је на, а ко ја за јед но са њим (но си о цем ста нар ског пра ва) 
ста ну ју, да ако по сле смр ти но си о ца ста нар ског пра ва у ста ну ни је остао 
ниједан  члан њего вог по ро дич ног до ма ћин ства, а оста ло је ли це ко је је 
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пре ста ло да бу де члан по ро дич ног до ма ћин ства но си о ца ста нар ског пра-
ва, то ли це сти че свој ство чла на по ро дич ног до ма ћин ства ако је ду же 
вре ме не пре кид но жи ве ло за јед но са њим у ста ну (члан 9. ст. 1, 2. и 3.); да 
ко ри сни ци ста на ко ји ста ну ју за јед но са но си о цем ста нар ског пра ва има ју 
пра во да трај но ко ри сте стан под усло ви ма из овог за ко на, да чла но ви-
ма по ро дич ног до ма ћин ства пра во да на ста ве да трај но ко ри сте стан, под 
про пи са ним усло ви ма, при па да, из ме ђу оста лог, и по сле смр ти но си о ца 
ста нар ског пра ва, али да ово пра во не при па да чла но ви ма по ро дич ног 
до ма ћин ства, ко ји су по би ло ком осно ву ре ши ли сво је стам бе не по тре бе 
(члан 19. ст. 1, 2. и 3.); да се, у сми слу од ре да ба За ко на ко ји ма се де фи ни ше 
ви шак стам бе ног про сто ра, ра ци о нал но ис ко ри шће ним ста ном сма тра 
стан у ко ме број со ба од го ва ра бро ју чла но ва по ро дич ног до ма ћин ства 
(члан 89. став 3.).

По ла зе ћи од на ве де них од ре да ба за ко на, Устав ни суд је оце нио да је 
оспо ре на пре су да Вр хов ног су да Ср би је до не та у скла ду са од ред ба ма За-
ко на о пар нич ном по ступ ку, јер је ре ви зи ја из ја вље на са гла сно од ред би 
чла на 394. став 1. овог за ко на, а ње но усва ја ње, у сми слу од ред бе чла на 
407. став 1. истог За ко на, и пре и на че ње оспо ре не дру го сте пе не од лу ке ко-
јом је жал ба ту жи о ца од би је на и пр во сте пе на пре су да по твр ђе на, мо ра ло 
је има ти за по сле ди цу и пре и на че ње пр во сте пе не пре су де ко ја је прет ход-
но по твр ђе на од лу ком ко ју Вр хов ни суд Ср би је пре и на чу је ре ви зиј ском 
пре су дом. Сто га је оце на Устав ног су да да оспо ре ном пре су дом ни су пре-
ко ра че ни зах те ви ре ви зи је. Са дру ге стра не, што се ти че на во да устав не 
жал бе да је до по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње до шло ти ме што је оспо-
ре ном пре су дом по гре шно при ме ње но ма те ри јал но пра во, Устав ни суд је 
утвр дио да под но си тељ ка устав не жал бе ни у устав ној жал би, ни ти у то ку 
пар нич ног по ступ ка, ни је спо ри ла да је у вре ме пре се ље ња у стан ко ји је 
био пред мет овог спо ра, ни ти у вре ме смр ти мај ке ко ја је би ла но си лац 
ста нар ског пра ва на пред мет ном ста ну, би ла су вла сник ½ дво соб ног ста-
на на Но вом Бе о гра ду, те да сто га, по оце ни Су да, из на ве де них од ре да ба 
За ко на о стам бе ним од но си ма ко је су су до ви би ли ду жни да при ме не у 
кон крет ном слу ча ју, сле ди да је Вр хов ни суд Ср би је сво ју од лу ку до нео 
при ме ном ме ро дав ног ма те ри јал ног пра ва, да ју ћи за то устав но прав но 
при хва тљи ве раз ло ге.

С об зи ром на из не то, Устав ни суд на ла зи да оспо ре ном пре су дом Вр-
хов ног су да Ср би је Рев. 3277/08 од 18. фе бру а ра 2009. го ди не ни је по вре-
ђе но Уста вом за јем че но пра во под но си тељ ке устав не жал бе на пра вич но 
су ђе ње из чла на 32. став 1. Уста ва, из у зев пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро-
ку као јед ног од еле ме на та овог Уста вом га ран то ва ног пра ва.

У од но су на по вре де дру гих пра ва на ко је се у устав ној жал би ука зу је, 
Устав ни суд, као пр во, кон ста ту је да пра ва ко ја се у устав ној жал би так-
са тив но на во де као та ква не по сто је за јем че на у Уста ву. Са дру ге стра не, 
ка ко из на во да устав не жал бе про из ла зи да под но си тељ ка сма тра да је 
оспо ре ном пре су дом Вр хов ног су да Ср би је учи ње на по вре да на че ла јед-
на ке за кон ске за шти те без дис кри ми на ци је, из чла на 21. Уста ва, та ко што 
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је у од но су на њу учи ње на дис кри ми на ци ја по осно ву по ла, на ци о нал но-
сти, ве ро и спо ве сти, имов ног ста ња и кул ту ре, Устав ни суд је оце нио да 
устав на жал ба не са др жи ни је дан раз лог ко јим би ова тврд ња би ла пот-
кре пље на, као и да се уви дом у спи се пред ме та ни на ко ји на чин ни је мо-
гло за кљу чи ти да су би ло тра ја ње суд ског по ступ ка, би ло од лу ке су до ва, 
укљу чу ју ћи и од лу ку Вр хов ног су да Ср би је, по сле ди ца дис кри ми на ци је 
под но си о ца устав не жал бе по би ло ком осно ву.

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је утвр дио да је и у овом де лу 
устав на жал ба нео сно ва на.

6. С об зи ром на из ло же но, Устав ни суд је утвр дио да, са гла сно од ред-
би чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду, устав ну жал бу тре ба усво ји ти 
у од но су на ис так ну ту по вре ду пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку, док је у 
пре о ста лом де лу тре ба од би ти као нео сно ва ну.

Ка ко је Суд од лу чио о под не тој устав ној жал би, сте кли су се усло ви да 
се уки не Ре ше ње овог су да Уж-496/2009 од 16. апри ла 2009. го ди не о од ла-
га њу из вр ше ња пре су де Вр хов ног су да Ср би је Рев. 3277/08 од 18. фе бру а ра 
2009. го ди не, са гла сно од ред би чла на 56. став 2. За ко на о Устав ном су ду.

Сто га је Устав ни суд, са гла сно од ред ба ма чла на 45. тач ка 9) и чла на 46. 
тач ка 3) За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног 
су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-496/2009 од 16. ју ла 2009. го ди не („Сл. гла сник РС“, брoj 60/09)

По вре да пра во на прав но сред ство 
из чла на 36. став 2. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У КУ

1. Усва ја се устав на жал ба Кул тур но-умет нич ког дру штва „Пе те фи Шан-
дор“ из Му жље и утвр ђу је да је ре ше њем Вр хов ног су да Ср би је Сгзз. 92/07 од 
1. фе бру а ра 2007. го ди не по вре ђе но пра во под но си о ца устав не жал бе на прав-
но сред ство га ран то ва но од ред бом чла на 36. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

2. По ни шта ва се ре ше ње Вр хов ног су да Ср би је из тач ке 1. и од ре ђу је 
да се до не се но ва од лу ка о зах те ву за за шти ту за ко ни то сти ко ји је Кул тур-
но-умет нич ко дру штво „Пе те фи Шан дор“ из Му жље из ја ви ло про тив пре-
су де Окру жног су да у Зре ња ни ну Гж. 1359/06 од 9. ок то бра 2006. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е
1. Кул тур но-умет нич ко дру штво „Пе те фи Шан дор“ из Му жље, пре ко 

пу но моћ ни ка Кон стан ти на Ран ко ва, адво ка та из Зре ња ни на, под не ло је 
Устав ном су ду 11. апри ла 2007. го ди не бла го вре ме ну и до пу ште ну устав-
ну жал бу про тив ре ше ња Вр хов ног су да Ср би је Сгзз. 92/07 од 1. фе бру а ра 
2007. го ди не, због по вре де пра ва на прав но сред ство из чла на 36. став 2. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.
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Устав на жал ба под не та је и про тив пре су де Окру жног су да Зре ња ни-
ну Гж. 1359/06 од 9. ок то бра 2006. го ди не, због по вре де пра ва на имо ви ну 
из чла на 58. Уста ва, јем ства за бра не дис кри ми на ци је на ци о нал них ма њи-
на из чла на 76. Уста ва и пра ва на удру жи ва ње и на са рад њу са су на род ни-
ци ма из чла на 80. Уста ва.

У устав ној жал би се на во ди да је оспо ре на пре су да Окру жног су да 
у Зре ња ни ну до не та про тив но про пи си ма, јав ном по рет ку и пра ви ли-
ма мо ра ла из раз ло га што је за сно ва на на не до зво ље ним рас по ла га њи ма 
стра на ка, што је био раз лог под но ше ња и зах те ва за за шти ту за ко ни то сти. 
Под но си лац сма тра да је Вр хов ни суд Ср би је оспо ре ним ре ше њем, ко јим 
је од ба цио на ве де ни зах тев под но си о ца као не до зво љен, по вре дио ње го ва 
Уста вом за јем че на пра ва јер, су прот но за ко ну, ни је од лу чио у ме ри ту му. 
Под но си лац сма тра да му је по вре ђе но и пра во на имо ви ну, с об зи ром на 
то да је оспо ре ном пре су дом ње гов ту жбе ни зах тев од би јен у це ли ни.

2. Пре ма од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал-
ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор-
га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се 
по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не 
Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за 
њи хо ву за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти-
ва ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав-
ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма 
под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но пра во 
или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у до ку мен та-
ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу и утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но-
сти од зна ча ја за до но ше ње од лу ке у овом устав но суд ском спо ру:

Пре су дом Оп штин ског су да у Зре ња ни ну П. бр. 305/04 од 14. фе бру а-
ра 2006. го ди не усво јен је ту жбе ни зах тев под но си о ца устав не жал бе у це-
ли ни и утвр ђе но је да је под но си лац сте као пра во сво ји не на ½ де ла не по-
крет но сти, при пад но сти ту же не МЗ „Му жља“ из Му жље, упи са не у зкњ. 
ул. бр. 11205 к. о. Зре ња нин, парц. бр. 7663–7664/321, ко јој од го ва ра кат. 
парц. бр. 10950, у при ро ди стам бе на згра да у Му жљи у ул. Ма ђар ске ко му-
не бр. 39, по осно ву ку по про да је и одр жа ја, те оба ве за на ту же на да тр пи 
укњи жбу пра ва сво ји не на ње ној при пад но сти од ½ де ла на ве де не не крет-
ни не, ка ко у зе мљи шним књи га ма, та ко и у ка та стру у ко рист ту жи о ца.

По сту па ју ћи по жал би ту же не, Окру жни суд у Зре ња ни ну је оспо ре-
ном пре су дом Гж. 1359/06 од 9. ок то бра 2006. го ди не жал бу усво јио и пре-
и на чио пр во сте пе ну пре су ду, та ко што је у це ли ни од био ту жбе ни зах тев 
под но си о ца устав не жал бе.

Под но си лац устав не жал бе је, пре ко пу но моћ ни ка, под нео 27. ок то бра 
2006. го ди не Ре пу блич ком јав ном ту жи о цу пред лог за по ди за ње зах те ва 
за за шти ту за ко ни то сти про тив на ве де не дру го сте пе не пре су де. За ме ник 
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Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца је до пи сом Гт. I бр. 2959/06 од 17. но вем бра 
2006. го ди не оба ве стио пу но моћ ни ка под но си о ца да не ће по ди за ти зах тев 
за за шти ту за ко ни то сти про тив прав но сна жне пре су де Окру жног су да у 
Зре ња ни ну Гж. 1359/06. од 9. ок то бра 2007. го ди не, јер је на кон раз ма тра-
ња спи са и на во да у пред ло гу оце нио да не по сто је за кон ски раз ло зи про-
пи са ни од ред ба ма чл. 414. и 417. За ко на о пар нич ном по ступ ку (у да љем 
тек сту: ЗПП) због ко јих јав ни ту жи лац мо же из ја ви ти овај прав ни лек. Да-
то је и упут ство под но си о цу пред ло га да, уко ли ко ни је са гла сан са из не-
тим ста вом, има овла шће ње да сам под не се зах тев за за шти ту за ко ни то сти 
над ле жном су ду, у ро ку од 30 да на од да на при је ма овог оба ве ште ња.

Под но си лац устав не жал бе је у за кон ском ро ку од 30 да на из ја вио 
Вр хов ном су ду Ср би је зах тев за за шти ту за ко ни то сти про тив пре су де 
Окру жног су да у Зре ња ни ну бр. Гж. 1359/06. од 9. ок то бра 2007. го ди не 
и то због бит не по вре де од ре да ба пар нич ног по ступ ка из чла на 361. став 
2. тач ка 5. ЗПП, са обра зло же њем у че му се, по ње го вом схва та њу, огле да 
не за ко ни то рас по ла га ње стра на ка у пар ни ци, на ко ме је Окру жни суд за-
сно вао сво ју од лу ку, уз пред лог да Вр хов ни суд Ср би је из ја вље ни зах тев 
усво ји и по твр ди пре су ду Оп штин ског су да у Зре ња ни ну П 305/04 од 14. 
фе бру а ра 2006. го ди не.

Вр хов ни суд Ср би је је оспо ре ним ре ше њем Сгзз. 92/07 од 1. фе бру а ра 
2007. го ди не зах тев за за шти ту за ко ни то сти од ба цио као не до зво љен, са 
по зи вом на од ред бе чла на 421. у ве зи са чла ном 404. ЗПП. У обра зло же њу 
ре ше ња Вр хов ни суд Ср би је кон ста ту је да је под но си лац „из ја вио зах тев 
за за шти ту за ко ни то сти због бит не по вре де од ре да ба пар нич ног по ступ-
ка из чла на 361. став 2. тач ка 5. ЗПП“. У на ред ном ста ву обра зло же ња се 
на во ди да је Вр хов ни суд, „од лу чу ју ћи о до зво ље но сти зах те ва за за шти-
ту за ко ни то сти у сми слу од ред бе чла на 421. а у ве зи са чла ном 401. став 
2. тач ка 5. и чла на 404. ЗПП на шао да је зах тев не до зво љен, с об зи ром на 
то да је из ја вљен про тив од лу ка про тив ко јих се по за ко ну не мо же под-
не ти“. У обра зло же њу се та ко ђе на во ди да се „пре ма чл. 417. ЗПП, зах тев 
за за шти ту за ко ни то сти мо же по ди ћи са мо због бит не по вре де од ре да ба 
пар нич ног по ступ ка из чла на 361. став 2. тач ка 5. ЗПП, ако је про тив но 
од ред ба ма ЗПП, суд за сно вао сво ју од лу ку на не до зво ље ним рас по ла га-
њи ма стра на ка (чл. 3. ст. 3.)“. Вр хов ни суд за тим на во ди да „у овом слу ча-
ју, зах тев за за шти ту за ко ни то сти, ко ји је уме сто Ре пу блич ког јав ног ту-
жи о ца из ја вио ту жи лац, ни је до зво љен, с об зи ром на то да ни је за сно ван 
на за кон ским раз ло зи ма због ко јих се овај ван ред ни прав ни лек мо же из-
ја ви ти, а на осно ву це ло куп ног чи ње нич ног и прав ног осно ва про из ла зи 
да од лу ке про тив ко јих је из ја вљен ни су за сно ва не на не до зво ље ним рас-
по ла га њи ма стра на ка“.

4. Од ред бом чла на 36. став 2. Уста ва утвр ђе но је да сва ко има пра во 
на жал бу или дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о 
ње го вом пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су.

Зах тев за за шти ту за ко ни то сти, као ван ред ни прав ни лек у пар нич-
ном по ступ ку, уре ђен је од ред ба ма чл. 413. до 421. За ко на о пар нич ном 
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по ступ ку (у да љем тек сту: ЗПП) („Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04). У 
чла ну 413. ЗПП про пи са но је да јав ни ту жи лац мо же по ди ћи зах тев за за-
шти ту за ко ни то сти про тив прав но сна жне суд ске од лу ке по слу жбе ној ду-
жно сти или на пред лог стран ке у ро ку од три ме се ца (став 1.). У ста ву 2. 
истог чла на За ко на утвр ђе но је од ка да се овај рок ра чу на, у за ви сно сти 
да ли се зах тев за за шти ту за ко ни то сти по ди же про тив прав но сна жне од-
лу ке до не се не у пр вом или у дру гом сте пе ну. Пре ма ста ву 4. истог чла на 
За ко на, зах тев за за шти ту за ко ни то сти ни је до зво љен про тив од лу ке ко ју 
је по во дом ре ви зи је или зах те ва за за шти ту за ко ни то сти до нео суд над ле-
жан да од лу чу је о тим прав ним ле ко ви ма.

Оста лим од ред ба ма ЗПП ко је се од но се на зах тев за за шти ту за ко ни то-
сти про пи са но је: да о зах те ву за за шти ту за ко ни то сти од лу чу је Вр хов ни суд 
Ср би је (члан 415); да зах тев за за шти ту за ко ни то сти про тив од лу ке из чла на 
413. овог за ко на по ди же јав ни ту жи лац од ре ђен за ко ном (члан 416.); да јав-
ни ту жи лац мо же по ди ћи зах тев за за шти ту за ко ни то сти због бит не по вре де 
од ре да ба пар нич ног по ступ ка из чла на 361. став 2. тач ка 5. овог за ко на (члан 
417.); да уко ли ко јав ни ту жи лац не по диг не зах тев за за шти ту за ко ни то сти у 
ро ко ви ма пред ви ђе ним за ко ном, стран ка ко ја је под не ла пред лог, овла шће-
на је да у ро ку од 30 да на од да на при је ма оба ве ште ња да јав ни ту жи лац не ће 
из ја ви ти зах тев за за шти ту за ко ни то сти са ма из ја ви овај прав ни лек (члан 
418.); да кад од лу чу је о зах те ву за за шти ту за ко ни то сти, Вр хов ни суд Ср би је 
ис пи ту је са мо оне по вре де на ко је је ука зао под но си лац зах те ва, као и да ако 
у чл. 413. до 420. овог за ко на ни је што дру го од ре ђе но, у по ступ ку по во дом 
зах те ва за за шти ту за ко ни то сти сход но ће се при ме њи ва ти од ред бе чла на 
397, чл. 400. до 406, чл. 410. и 411. овог за ко на (члан 421.).

Пре ма од ред би чла на 401. став 2. тач ка 5. ЗПП, на ко ју се Вр хов ни суд 
по зи ва у обра зло же њу оспо ре ног ре ше ња, ре ви зи ја је не до зво ље на ако је 
из ја вље на про тив пре су де про тив ко је се по за ко ну не мо же под не ти. У 
чла ну 404. ЗПП про пи са но је да ће не бла го вре ме ну, не пот пу ну или не-
до зво ље ну ре ви зи ју од ба ци ти ре ви зиј ски суд ре ше њем ако то, у гра ни-
ца ма сво јих овла шће ња, ни је учи нио пр во сте пе ни суд. Од ред ба ма чла на 
405. ЗПП про пи са но је да ће ре ви зиј ски суд пре су дом од би ти ре ви зи ју 
као нео сно ва ну ако утвр ди да не по сто је раз ло зи због ко јих је из ја вље на, 
као ни раз ло зи на ко је па зи по слу жбе ној ду жно сти (став 1.), као и да ре-
ви зиј ски суд не ће де таљ но обра зла га ти пре су ду ко јом се ре ви зи ја од би ја 
као нео сно ва на, ако за кљу чи да то ни је по треб но због то га што се у ре ви-
зи ји по на вља ју жал бе ни раз ло зи или кад се обра зла га њем пре су де ко јом 
се ре ви зи ја од би ја не би по сти гло но во ту ма че ње пра ва ни ти до при не ло 
ујед на че ном ту ма че њу пра ва (став 2.). Пре ма чла ну 406. став 1. ЗПП, ако 
утвр ди да по сто ји бит на по вре да од ре да ба пар нич ног по ступ ка из чла на 
361. ст. 1. и 2. овог за ко на због ко је се ре ви зи ја мо же из ја ви ти, ре ви зиј ски 
суд ће ре ше њем уки ну ти у це ли ни или де ли мич но пре су ду дру го сте пе ног 
и пр во сте пе ног су да или са мо пре су ду дру го сте пе ног су да и пред мет вра-
ти ти на по нов но су ђе ње истом или дру гом ве ћу пр во сте пе ног или дру го-
сте пе ног су да, од но сно дру гом над ле жном су ду.
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Од ред бом чла на 361. став 2. тач ка 5. ЗПП про пи са но је да бит на по-
вре да од ре да ба пар нич ног по ступ ка увек по сто ји ако је, про тив но од ред-
ба ма овог за ко на, суд за сно вао сво ју од лу ку на не до зво ље ним рас по ла га-
њи ма стра на ка (члан 3. став 3.). У чла ну 3. став 3. ЗПП про пи са но је да 
суд не ће до зво ли ти рас по ла га ња стра на ка ко је су у су прот но сти са при-
нуд ним про пи си ма, јав ним по рет ком и пра ви ли ма мо ра ла.

Из на ве де них за кон ских од ре да ба про ис ти че да је дис по зи ци ја за по-
ди за ње зах те ва за за шти ту за ко ни то сти у пар нич ном по ступ ку пр вен-
стве но да та над ле жном јав ном ту жи о цу, као др жав ном ор га ну, ко ји при 
то ме мо же да по сту па би ло по слу жбе ној ду жно сти или на пред лог стран-
ке. Ово овла шће ње јав ног ту жи о ца ни је ис кљу чи ве при ро де, јер га суп си-
ди јар но има и пар нич на стран ка, ко ја мо же са ма да из ја ви овај ван ред ни 
прав ни лек у за кон ском ро ку, на кон што при ми оба ве ште ње да јав ни ту-
жи лац, по ње ном пред ло гу, не ће из ја ви ти зах тев за за шти ту за ко ни то сти. 
Зах тев за за шти ту за ко ни то сти се на чел но мо же из ја ви ти про тив сва ке 
суд ске од лу ке, уз услов да је она прет ход но по ста ла прав но сна жна, а је-
ди ни из у зе так су од лу ке Вр хов ног су да до не те по ре ви зи ји или зах те ву за 
за шти ту за ко ни то сти. Овај ван ред ни прав ни лек се мо же из ја ви ти са мо 
због ап со лут но бит не по вре де од ре да ба пар нич ног по ступ ка из чла на 361. 
став 2. тач ка 5. ЗПП, а од го ва ра ју ће од ред бе на ве де ног за ко на ко је се од-
но се на по сту пак по жал би или ре ви зи ји мо гу се сход но при ме њи ва ти на 
по сту пак по зах те ву за за шти ту за ко ни то сти са мо ако у од ред ба ма ко је 
не по сред но уре ђу ју ово прав но сред ство ни је не што дру го пред ви ђе но.

5. Ана ли зи ра ју ћи оспо ре но ре ше ње Вр хов ног су да Ср би је са аспек та 
ци ти ра них од ре да ба ЗПП, Устав ни суд оце њу је да њи ме ни је на пра ви лан 
на чин од лу че но о зах те ву за за шти ту за ко ни то сти ко ји је из ја вио под но-
си лац устав не жал бе.

Из обра зло же ња ре ше ња про ис ти че да је Вр хов ни суд на шао да је под-
но си о чев зах тев за за шти ту за ко ни то сти не до зво љен из два раз ло га. Пр во, 
„с об зи ром на то да је из ја вљен про тив од лу ка про тив ко јих се по за ко ну 
не мо же под не ти“ и, дру го, „с об зи ром на то да ни је за сно ван на за кон ским 
раз ло зи ма због ко јих се овај ван ред ни прав ни лек мо же из ја ви ти“.

Што се ти че пр вог раз ло га, он је за сно ван на сход ној при ме ни од ред-
бе чла на 401. став 2. тач ка 5. ЗПП, ко ја утвр ђу је да је ре ви зи ја не до зво-
ље на ако је из ја вље на про тив пре су де про тив ко је се по за ко ну не мо же 
под не ти. Ме ђу тим, не по сто ји објек тив ни иден ти тет суд ских од лу ка ко је 
се мо гу оспо ра ва ти ре ви зи јом, од но сно зах те вом за за шти ту за ко ни то сти, 
јер се у том слу ча ју не би ни ра ди ло о су штин ски раз ли чи тим ван ред ним 
прав ним сред стви ма. Ци ти ра на од ред ба би се, у сми слу чла на 421. став 2. 
ЗПП, мо гла сход но при ме ни ти на по сту пак по зах те ву за за шти ту за ко ни-
то сти, са мо уко ли ко по себ не од ред бе чл. 413–420. не од ре ђу ју шта дру го. 
При то ме, члан 413. став 1. ЗПП утвр ђу је да јав ни ту жи лац мо же по ди ћи 
зах тев за за шти ту за ко ни то сти про тив прав но сна жне суд ске од лу ке, док 
став 3. истог чла на про пи су је да ова кав зах тев ни је до зво љен са мо про-
тив од лу ке ко ју је по во дом ре ви зи је или зах те ва за за шти ту за ко ни то сти 
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до нео суд над ле жан да од лу чу је по тим прав ним ле ко ви ма. По што је пре-
су да про тив ко је је под но си лац из ја вио зах тев за за шти ту за ко ни то сти не-
спор но прав но сна жна, те ни је до не та од стра не Вр хов ног су да у по ступ ку 
по на ве де ним ван ред ним прав ним ле ко ви ма, већ од стра не окру жног су да 
по жал би, про из ла зи да се не ра ди о пре су ди про тив ко је се пред мет ни 
зах тев по за ко ну не мо же под не ти, ка ко то за кљу чу је Вр хов ни суд.

У по гле ду дру гог раз ло га, та ко ђе се не мо же при хва ти ти став Вр хов ног 
су да Ср би је да под но си о чев зах тев ни је за сно ван на за кон ским раз ло зи ма 
због ко јих се овај ван ред ни прав ни лек мо же из ја ви ти. Из при ло же ног зах-
те ва не сум њи во про ис ти че да је из ја вљен упра во и је ди но са по зи вом на 
учи ње ну ап со лут но бит ну по вре ду од ре да ба пар нич ног по ступ ка из чла на 
361. став 2. тач ка 5. ЗПП, јер под но си лац сма тра да су оспо ре не од лу ке ни же-
сте пе них су до ва за сно ва не на прав но не до зво ље ном рас по ла га њу стра на ка, 
кон крет но ту же ног у пар нич ном по ступ ку. По сто ја ње на ве де ног за кон ског 
раз ло га за под но ше ње зах те ва, Вр хов ни суд и кон ста ту је у увод ном де лу свог 
обра зло же ња, а за тим и то да се зах тев за за шти ту за ко ни то сти мо же по ди ћи 
са мо због на ве де не бит не по вре де од ре да ба пар нич ног по ступ ка, због ко је га 
је под но си лац и из ја вио. Са мим тим, из ових пре ми са се ни ка ко не мо же из-
ве сти за кљу чак о не до зво ље но сти из ја вље ног прав ног сред ства.

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд оце њу је да зах тев за за шти ту 
за ко ни то сти ко ји је под но си лац устав не жал бе из ја вио ни је не до зво љен, 
ни пре ма кри те ри ју му суд ске од лу ке ко ја се њи ме оспо ра ва, ни ти пре ма 
кри те ри ју му за кон ског осно ва за из ја вљи ва ње. С об зи ром на то да зах-
тев не спор но ни је не бла го вре мен или не пот пун, Вр хов ни суд Ср би је га 
ни је мо гао од ба ци ти при ме ном чла на 404. ЗПП већ је мо рао од лу чи ти о 
ње го вој осно ва но сти. На про тив, Вр хов ни суд Ср би је се у оспо ре ном ре-
ше њу из ја шња вао и у по гле ду осно ва но сти под не тог зах те ва, ис та кав ши 
да „на осно ву це ло куп ног чи ње нич ног и прав ног осно ва про из и ла зи да 
пре су де про тив ко јих је из ја вљен ни су за сно ва не на не до зво ље ним рас-
по ла га њи ма стра на ка“. Ти ме се за пра во ушло у ме ри тум спор ног прав-
ног пи та ња, па по што ни је би ло осно ва да се зах тев под но си о ца од ба ци, 
о ње му је, по спро ве де ном по ступ ку, тре ба ло да се од лу чи или пре су дом 
у сми слу од ред бе чла на 405. ЗПП или ре ше њем у сми слу од ред бе чла на 
406. став 1. ЗПП.

6. Оце њу ју ћи на во де и раз ло ге у устав ној жал би са ста но ви шта од-
ред бе чла на 36. став 2. Уста ва, а има ју ћи у ви ду све прет ход но из ре че не 
кон ста та ци је, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ним ре ше њем Вр хов-
ног су да Ср би је Сгзз. 92/07 од 1. фе бру а ра 2007. го ди не по вре ђе но пра во 
под но си о ца на прав но сред ство. У си ту а ци ји ка да је зах тев за за шти ту 
за ко ни то сти од ба чен иако је о ње му очи глед но тре ба ло ме ри тор но од лу-
чи ва ти, су штин ски је до шло до ус кра ћи ва ња пра ва под но си о ца устав не 
жал бе на прав но сред ство. На и ме, Устав ни суд је ста но ви шта да се пра-
во на жал бу, од но сно дру го прав но сред ство не ис цр пљу је у стро го фор-
мал но прав ном сми слу кроз мо гућ ност њи хо вог из ја вљи ва ња већ под ра-
зу ме ва де ло твор ну прав ну за шти ту, од но сно да над ле жан суд оце ни све 
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ре ле вант не на во де из зах те ва и пра вич но од лу чи и рас пра ви о пра ви ма и 
оба ве за ма под но си о ца.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном 
су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), Устав ни суд је устав ну жал-
бу усво јио, те у тач ки 1. утвр дио да је оспо ре ним ре ше њем Вр хов ног су да 
Ср би је по вре дио пра во под но си о ца устав не жал бе на прав но сред ство за-
јем че но чла ном 36. став 2. Уста ва.

Раз ма тра ју ћи зах тев под но си о ца устав не жал бе за от кла ња ње штет-
них по сле ди ца про ис те клих утвр ђи ва њем по вре де устав ног пра ва под-
но си о ца устав не жал бе, Устав ни суд је оце нио да су у кон крет ном слу ча-
ју по сле ди це учи ње не по вре де та кве при ро де да се мо гу от кло ни ти са мо 
по ни ште њем оспо ре ног ре ше ња Вр хов ног су да Ср би је, ка ко би тај суд у 
по нов ном по ступ ку до нео но ву од лу ку о зах те ву за за шти ту за ко ни то-
сти про тив пре су де Окру жног су да у Зре ња ни ну Гж. 1359/06 од 9. ок то-
бра 2006. го ди не. Сто га је, на осно ву од ре да ба чла на 89. ст. 2. и 3. За ко на о 
Устав ном су ду од лу че но као у тач ки 2. из ре ке.

Има ју ћи у ви ду да ће оспо ре на пре су да Окру жног су да у Зре ња ни ну 
би ти пред мет по нов ног пре и спи ти ва ња по зах те ву за за шти ту за ко ни то-
сти пред Вр хов ним су дом Ср би је, Устав ни суд сма тра да је зах тев под но-
си о ца устав не жал бе за утвр ђи ва ње по вре де устав ног пра ва на ве де ном 
пре су дом пре у ра њен.

8. По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 45. 
тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног 
су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-60/2007 од 12. мар та 2009. го ди не

По вре да пра ва на прав ну за шти ту за слу чај пре стан ка 
рад ног од но са из чла на 60. став 4. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба И. В. и утвр ђу је да је пре су дом Окру жног 
су да у Кра ље ву Гж. бр. 1882/06 од 18. ја ну а ра 2007. го ди не по вре ђе но пра во 
под но си о ца устав не жал бе на прав ну за шти ту за слу чај пре стан ка рад ног 
од но са, за јем че но од ред бом чла на 60. став 4. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

2. По ни шта ва се пре су да из тач ке 1. и на ла же Окру жном су ду у Кра-
ље ву да до не се но ву од лу ку по жал би И. В. под не тој про тив пре су де Оп-
штин ског су да у Ра шки П. бр. 1825/04 од 1. сеп тем бра 2006. го ди не.

3. Од ба цу је се ини ци ја ти ва под но си о ца устав не жал бе „за оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти по је ди нач ног ак та – пи сме не из ја ве за ве де не 
код ТП ‘Ибар‘ а. д. Ра шка, под бро јем 871 од 23. ма ја 2001. го ди не“.
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О б р а з л о ж е њ е
1. И. В. из Р., пре ко пу но моћ ни ка Д. М., адво ка та из Р., под не ла је 

Устав ном су ду 12. фе бру а ра 2007. го ди не устав ну жал бу про тив пре су де 
Оп штин ског су да у Ра шки П. бр. 1825/04 од 1. сеп тем бра 2006. го ди не и 
пре су де Окру жног су да у Кра ље ву Гж. бр. 1882/06 од 18. ја ну а ра 2007. го-
ди не, не на во де ћи ко је јој је пра во за јем че но Уста вом по вре ђе но. Истим 
под не ском под не та је и ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка за оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти по је ди нач ног ак та – пи сме не из ја ве за ве де не 
код ТП „Ибар“ а. д. Ра шка под бро јем 871 од 23. ма ја 2001. го ди не.

Пу но моћ ник под но си о ца устав не жал бе је Устав ном су ду 22. ја ну а ра 
2007. го ди не и 15. ок то бра 2007. го ди не из ја ви ла још две устав не жал бе 
иден тич не са др жи не ко је се од но се на „исту прав ну ствар, али дру га фи-
зич ка ли ца као под но си о ца устав них жал би“, а по во дом ко јих су у Устав-
ном су ду фор ми ра ни по себ ни пред ме ти Уж-18/2007 и Уж-177/2007.

2. Устав ни суд је у по ступ ку прет ход ног ис пи ти ва ња устав не жал бе у 
пред ме ту Уж-18/2007 утвр дио да та устав на жал ба не са др жи све по дат ке 
нео п ход не за по сту па ње Су да про пи са не чла ном 85. За ко на о Устав ном 
су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), и на осно ву од ред бе чла на 
44. став 1. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
24/08 и 27/08), до пи сом од 2. ок то бра 2008. го ди не, оба ве стио пу но моћ ни-
ка под но си о ца устав не жал бе о не до ста ци ма ко ји спре ча ва ју по сту па ње 
Су да по тој устав ној жал би. Пу но моћ ни ку под но си о ца устав не жал бе је 
на ло же но да, у ро ку од 15 да на од да на при је ма до пи са, уре ди и до пу ни 
устав ну жал бу на на чин про пи сан од ред ба ма чла на 85. За ко на о Устав ном 
су ду, та ко што ће на ве сти све не до ста ју ће по дат ке.

Пу но моћ ник под но си о ца устав не жал бе је у пред ме ту Уж-18/2007 у 
оста вље ном ро ку, под не ском од 11. ок то бра 2008. го ди не, до ста ви ла до пу-
ну устав не жал бе, али је исто вре ме но ука за ла да је тим под не ском уре ди-
ла и устав не жал бе у пред ме ти ма Уж-33/2007 и Уж-177/2007.

У по пу ње ном фор му ла ру устав не жал бе Уж-33/2007, ко ја је до ста вље-
на уз под не сак од 11. ок то бра 2008. го ди не, на во ди се да је под но си о цу 
устав не жал бе оспо ре ним пре су да ма по вре ђе но пра во на пра вич но су ђе-
ње из чла на 32. Уста ва, пра во на јед на ку за шти ту пра ва и прав но сред ство 
из чла на 36. Уста ва, као и пра во на прав ну за шти ту за слу чај пре стан ка 
рад ног од но са из чла на 60. став 4. Уста ва. На во ди се да је оспо ре ним пре-
су да ма под но си лац устав не жал бе ко нач но из гу би ла пра во на от прем-
ни ну на осно ву из ја ве ко ја има не и сти ни ту са др жи ну и ко ја је про тив на 
при нуд ним про пи си ма, при че му се не спо ри чи ње ни ца да је под но си лац 
устав не жал бе из ја ву „мо жда и пот пи са ла у скло пу оста ле до ку мен та ци је 
ко ја јој је уру че на на дан пре стан ка рад ног од но са“.

Под но си лац устав не жал бе зах те ва да Устав ни суд по ни шти оспо ре не пре-
су де Окру жног су да у Кра ље ву Гж. бр. 1882/06 од 18. ја ну а ра 2007. го ди не и Оп-
штин ског су да у Ра шки П. бр. 1825/04 од 1. сеп тем бра 2006. го ди не, те да на ло-
жи по на вља ње по ступ ка у пред ме ту Оп штин ског су да у Ра шки П. бр. 210/02.



816 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

Устав ни суд је оце нио да уре ђе на и до пу ње на устав на жал ба Уж-
33/2007 са др жи све по дат ке про пи са не чла ном 85. За ко на о Устав ном су ду 
и да се по њој мо же по сту па ти.

3. Пре ма од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал-
ба се мо же под не ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор-
га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се 
по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не 
Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за 
њи хо ву за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти-
ва ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, 
Устав ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба-
ве за ма под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но 
пра во или сло бо да.

4. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у оспо ре не 
пре су де Окру жног су да у Кра ље ву Гж. бр. 1882/06 од 18. ја ну а ра 2007. го-
ди не и Оп штин ског су да у Ра шки П бр. 1825/04 од 1. сеп тем бра 2006. го-
ди не, оспо ре ну пи сме ну из ја ву за ве де ну код ТП „Ибар“ а. д. Ра шка под 
бро јем 871 од 23. ма ја 2001. го ди не, пре су ду Оп штин ског су да у Ра шки П. 
бр. 210/02 од 29. апри ла 2003. го ди не и оста лу до ку мен та ци ју при ло же ну 
уз устав ну жал бу и утвр дио чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за до но ше-
ње од лу ке у овом устав но суд ском спо ру.

Пра во сна жном пре су дом Оп штин ског су да у Ра шки П бр.210/02 од 29. 
апри ла 2003. го ди не од би јен је ту жбе ни зах тев ко јим је под но си лац устав-
не жал бе тра жи ла да се оба ве же ТП „Ибар“ а. д. Ра шка да јој на име не ис-
пла ће не от прем ни не ис пла ти из нос од 37.980,00 ди на ра с при па да ју ћом 
ка ма том. На ве де на пре су да за сно ва на је на сле де ћем чи ње нич ном ста њу: 
да је ту жи ља би ла у рад ном од но су код ту же ног до 23. ма ја 2001. го ди не, 
ка да јој је рад ни од нос пре стао као тех но ло шком ви шку; да је ту жи љи на 
име от прем ни не при ли ком упу ћи ва ња на За вод за тр жи ште ра да ис пла-
ћен из нос од 6.000,00 ди на ра ко ји не од го ва ра ствар ном из но су от прем-
ни не; да је ту жи љи на име от прем ни не ма ње ис пла ћен из нос од 37.980,00 
ди на ра; да се ту жи ља пи сме ном из ја вом ко ју је сво је руч но пот пи са ла од-
ре кла пра ва да по тра жу је оста так не ис пла ће не от прем ни не.

Под но си лац устав не жал бе је 14. ју на 2004. го ди не Оп штин ском су ду 
у Ра шки под не ла ту жбу про тив ТП „Ибар“ а. д. Ра шка ко јом је тра жи ла да 
се утвр ди да пи сме на из ја ва са чи ње на од стра не ту же ног под бро јем 871 
од 23. ма ја 2001. го ди не, у де лу ко јим се од ри че пра ва да суд ским пу тем 
тра жи сво ја пра ва из рад ног од но са, не про из во ди прав но деј ство, те да 
има пра во на ис пла ту от прем ни не у скла ду са за ко ном. Ту жбом је исто-
вре ме но тра же но да се утвр ди да под но си о цу устав не жал бе ни је ис пла-
ће на от прем ни на у из но су од 37.980 ди на ра.

Оспо ре ном пре су дом Оп штин ског су да у Ра шки П бр. 1825/05 од 1. 
сеп тем бра 2006. го ди не од би јен је ту жбе ни зах тев ко јим је тра же но да се 
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утвр ди да пи сме на из ја ва од 23. ма ја 2001. го ди не не про из во ди прав но 
деј ство, те да ту жи ља има пра во на ис пла ту от прем ни не у скла ду са за ко-
ном (став I). У обра зло же њу ове пре су де се на во ди да се пот пи са ном из-
ја вом ту жи ља „од ре кла пра ва на от прем ни ну и пра ва да зах те ва ис пла ту 
исте, те је на тај на чин из вр ши ла от пуст ду га пре ма ту же ни ку, па је оба ве-
за ту же ни ка као ду жни ка пре ма ту жи љи пре ста ла, сход но чл. 344. За ко на 
о обли га ци о ним од но си ма“. Ста вом II из ре ке на ве де не пре су де ту жба је 
од ба че на у де лу ко јим је ту жи ља тра жи ла да се пре ма ту же ни ку утвр ди да 
јој ни је ис пла ће на от прем ни на у из но су од 37.980 ди на ра, јер се у сми слу 
чла на 188. став 1. За ко на о пар нич ном по ступ ку ту жбом не мо же тра жи ти 
утвр ђе ње не ке чи ње ни це.

Под но си лац устав не жал бе је про тив на ве де не пр во сте пе не пре су де 
из ја ви ла жал бу Окру жном су ду у Кра ље ву.

Окру жни суд у Кра ље ву је оспо ре ном пре су дом Гж бр. 1882/06 од 
18. ја ну а ра 2007. го ди не од био жал бу као нео сно ва ну и по твр дио пре су-
ду Оп штин ског су да у Ра шки П бр. 1825/04 од 1. сеп тем бра 2006. го ди-
не. Окру жни суд је при хва тио ста но ви ште пр во сте пе ног су да да је пот-
пи са ном из ја вом ту жи ља из вр ши ла опрост или от пу шта ње ду га пре ма 
ту же ном, па је оба ве за ту же ног, као ду жни ка, пре ма ту жи љи пре ста ла. 
У обра зло же њу дру го сте пе не пре су де се на во ди: „Та ко ђе по оце ни пр во-
сте пе ног су да у кон крет ном слу ча ју пред мет оба ве зе за сно ван из ја вом 
ту жи ље је мо гућ, до пу штен и од ре ђен, од но сно од ре див, ни је про ти ван 
при нуд ним про пи си ма, јав ном по рет ку или до брим оби ча ји ма, те не по-
сто ји ни је дан од усло ва за ни шта вост из ја ве ни ти за по ни штај сход но 
члан 46. став 2, члан 47. у ве зи са чл. 49, 50. и 52 ЗОО, те је из тих раз ло га 
од би јен зах тев да се утвр ди да на ве де на пи сме на из ја ва ту жи ље не про-
из во ди прав но деј ство, те да има пра во зах те ва ти ис пла ту от прем ни не у 
скла ду са За ко ном“. Устав ни суд је утвр дио да је ци ти ра ни део обра зло-
же ња дру го сте пе не пре су де не та чан, јер оспо ре на пр во сте пе на пре су да 
уоп ште не са др жи на ве де не раз ло ге, ни ти су они би ли основ за од би ја-
ње ту жбе ног зах те ва. Окру жни суд за тим кон ста ту је да је пр во сте пе ни 
суд пра вил но по сту пио ка да је од био ту жбе ни зах тев ту жи ље ко јим је 
тра жи ла да се утвр ди да пи сме на из ја ва не про из во ди прав но деј ство, те 
од ба цио ту жбу у де лу ко јим се тра жи утвр ђе ње чи ње ни це да ту же ни ту-
жи љи ни је ис пла тио от прем ни ну.

У оспо ре ној пи сме ној из ја ви број 871 од 23. ма ја 2001. го ди не је на-
ве де но: „На осно ву Про гра ма еко ном ско ор га ни за ци о них про ме на ТП 
‘Ибар‘ а. д. Ра шка, и Од лу ке Управ ног од бо ра бр. 728 од 25. апри ла 2001. 
го ди не, утвр ђен ми је пре ста нак по тре бе за ра дом у ТП ‘Ибар‘, а. д. Ра шка, 
и упу ће на сам на Ре пу блич ки за вод за тр жи ште ра да ра ди оства ри ва ња 
сво јих пра ва из рад ног од но са.

Упу ћи ва ње на тр жи ште ра да при хва там до бро вољ но и без ика кве 
при си ле, а ујед но се и од ри чем пра ва да суд ским пу тем тра жим сво ја пра-
ва из рад ног од но са, јер ми је ис пла ћен лич ни до хо дак за кључ но са петим  
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месецом 2001. го ди не, ре грес за 2001. го ди ну, као и от прем ни на у скла ду 
са чла ном 34. За ко на о рад ним од но си ма Ре пу бли ке Ср би је.

У Ра шки 23.05.2001. го ди не.
Из ја ву дао-ла В. И.“
Фо то ко пи ра на из ја ва ко ја је до ста вље на уз устав ну жал бу ни је пот пи-

са на, али се у до пу ни устав не жал бе не оспо ра ва да је под но си лац устав не 
жал бе из ја ву мо жда и пот пи са ла у скло пу оста ле до ку мен та ци је ко ја јој је 
уру че на на дан пре стан ка рад ног од но са.

5. Од ред ба ма Уста ва на чи ју по вре ду се устав ном жал бом ука зу је је 
утвр ђе но: да сва ко има пра во да не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ 
уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи 
о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог 
за по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га (члан 32. став 1); 
да се јем чи јед на ка за шти та пра ва пред су до ви ма и дру гим др жав ним ор-
га ни ма, има о ци ма јав них овла шће ња и ор га ни ма ауто ном не по кра ји не и 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве и да сва ко има пра во на жал бу или дру го 
прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о ње го вом пра ву, оба-
ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су (члан 36.); да сва ко има пра во 
на по што ва ње до сто јан ства сво је лич но сти на ра ду, без бед не и здра ве 
усло ве ра да, по треб ну за шти ту на ра ду, огра ни че но рад но вре ме, днев ни 
и не дељ ни од мор, пла ће ни го ди шњи од мор, пра вич ну на кна ду за рад и на 
прав ну за шти ту за слу чај пре стан ка рад ног од но са, као и да се тих пра ва 
ни ко не мо же од ре ћи. 

Од ред ба ма За ко на о рад ним од но си ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
55/96, 28/01 и 43/01), ко ји је ва жио у вре ме пре стан ка рад ног од но са под но-
си о ца устав не жал бе, би ло је про пи са но да је по сло да вац ду жан да, у скла-
ду са про гра мом уво ђе ња тех но ло шких, еко ном ских и ор га ни за ци о них 
про ме на и про гра мом оства ри ва ња пра ва, за по сле ном за чи јим је ра дом 
пре ста ла по тре ба обез бе ди јед но од сле де ћих пра ва: 1) рас по ре ђи ва ње на 
дру го рад но ме сто ко је од го ва ра ње го вој струч ној спре ми од ре ђе не вр сте 
за ни ма ња за рад са пу ним или не пу ним рад ним вре ме ном код истог по-
сло дав ца; 2) за сни ва ње рад ног од но са на нео д ре ђе но вре ме са пу ним или 
не пу ним рад ним вре ме ном код дру гог по сло дав ца, на осно ву спо ра зу ма о 
пре у зи ма њу ко ји за кљу чу ју над ле жни ор га ни; 3) струч но оспо со бља ва ње, 
пре ква ли фи ка ци ју или до ква ли фи ка ци ју за рад на дру гом рад ном ме сту 
код истог или дру гог по сло дав ца са пу ним или не пу ним рад ним вре ме ном; 
4) пра во на нов ча ну на кна ду у ви си ни нај ма ње 24, а нај ви ше 36 за ра да за-
по сле ног, оства ре не за ме сец ко ји прет хо ди ме се цу у ко ме му пре ста је рад-
ни од нос, ко ја му се ис пла ћу је од јед ном (члан 26. став 1.). Од ред бом чла на 
34. став 1. За ко на, ко ји се при ме њи вао до 1. ју на 2001. го ди не, про пи са но 
је да за по сле ном за чи јим је ра дом пре ста ла по тре ба, ко ме ни је мо гло да се 
обез бе ди ни јед но од пра ва из чла на 26. овог за ко на, мо же да пре ста не рад-
ни од нос, под усло вом да му се прет ход но ис пла ти от прем ни на утвр ђе на 
ко лек тив ним уго во ром, и то за по сле ном: 1) до 10 го ди на ста жа оси гу ра ња 
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– нај ма ње у ви си ни ше сто стру ког из но са не то за ра де; 2) од 10 до 20 го ди на 
ста жа оси гу ра ња – нај ма ње у ви си ни осмо стру ког из но са не то за ра де; 3) 
од 20 до 30 го ди на ста жа оси гу ра ња – нај ма ње у ви си ни де се то стру ког из-
но са не то за ра де; 4) пре ко 30 го ди на ста жа оси гу ра ња – нај ма ње у ви си ни 
два на е сто стру ког из но са не то за ра де.

За кон о обли га ци о ним од но си ма („Слу жбе ни лист СФРЈ“, бр. 29/78, 
39/85, 45/89 и 57/89 и „Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99 
и 44/99) про пи су је: да уго вор на оба ве за мо ра би ти мо гу ћа, до пу ште на и 
од ре ђе на, од но сно од ре ди ва (члан 46. став 2.); да је уго вор ни штав ка да 
је пред мет оба ве зе не мо гућ, не до пу штен, нео д ре ђен или нео д ре див (члан 
47.); да је пред мет оба ве зе не до пу штен ако је про ти ван при нуд ним про-
пи си ма, јав ном по рет ку или до брим оби ча ји ма (члан 49.).

6. Оце њу ју ћи осно ва ност под не те устав не жал бе са ста но ви шта на ве-
де них од ре да ба Уста ва и за ко на, Устав ни суд је оце нио да је у пар нич ном 
по ступ ку ко ји је прет хо дио под но ше њу устав не жал бе по вре ђе но јед но од 
пра ва под но си о ца устав не жал бе за јем че них чла ном 60. став 4. Уста ва.

На и ме, под но си о цу устав не жал бе је не спор но рад ни од нос у ТП 
„Ибар“ а. д. Ра шка пре стао као тех но ло шком ви шку 23. ма ја 2001. го ди-
не. Рад ни ци за чи јим ра дом је пре ста ла по тре ба код по сло дав ца због уво-
ђе ња тех но ло шких, еко ном ских и ор га ни за ци о них про ме на ужи ва ли су 
прав ну за шти ту у ви ду оства ри ва ња јед ног од пра ва про пи са них од ред ба-
ма чла на 26. став 1. За ко на о рад ним од но си ма, ко ји је та да био на сна зи. 
Ка ко под но си о цу устав не жал бе не спор но ни је би ло обез бе ђе но ни јед но 
од пра ва из чла на 26. За ко на, рад ни од нос јој је мо гао пре ста ти са мо под 
усло вом да јој прет ход но бу де ис пла ће на от прем ни на утвр ђе на ко лек тив-
ним уго во ром у за ви сно сти од ста жа оси гу ра ња, у скла ду са од ред ба ма 
чла на 34. За ко на. У пар нич ном по ступ ку ко ји је во ђен у пред ме ту Оп-
штин ског су да у Ра шки П бр. 210/02 не сум њи во је утвр ђе но да је под но-
си о цу устав не жал бе, при ли ком пре стан ка рад ног од но са, на име от прем-
ни не ис пла ћен из нос од 37.980,00 ди на ра ма њи од при па да ју ћег у скла ду 
са за ко ном. Од ред бом чла на 60. став 4. Уста ва је, по ред оста лог, утвр ђе но 
да се ни ко не мо же од ре ћи пра ва на прав ну за шти ту за слу чај пре стан ка 
рад ног од но са. С об зи ром на то да ис пла та от прем ни не пред ста вља је дан 
од за ко ном утвр ђе них об ли ка прав не за шти те за по сле них у слу ча ју пре-
стан ка рад ног од но са, под но си лац устав не жал бе се тог пра ва ни је мо гла 
од ре ћи. Да ва њем оспо ре не из ја ве ко јом се од ри че пра ва да суд ским пу-
тем тра жи сво ја пра ва из рад ног од но са, јер јој је на вод но ис пла ће на от-
прем ни на ко ју ни до да нас ни је при ми ла, под но си лац устав не жал бе се, 
по оце ни Устав ног су да, у су шти ни од ре кла нео ту ђи вог устав ног пра ва на 
прав ну за шти ту по во дом пре стан ка рад ног од но са. Има ју ћи у ви ду да се, 
са гла сно чла ну 60. став 4. Уста ва, ра ди о пра ву ко га се ни ко не мо же од ре-
ћи, а да је оспо ре на пре су да Окру жног су да у Кра ље ву Гж. 1882/06 од 18. 
ја ну а ра 2007. го ди не до не та на кон сту па ња на сна гу Уста ва, Устав ни суд 
сма тра да је, до но се ћи на ве де ну пре су ду ко јом је од би је на жал ба из ја вље-
на про тив оспо ре не пре су де Оп штин ског су да у Ра шки П. бр. 1825/04 од 
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1. сеп тем бра 2006. го ди не, дру го сте пе ни суд по вре дио пра во под но си о ца 
устав не жал бе на прав ну за шти ту у слу ча ју пре стан ка рад ног од но са, јер 
је при хва тио прав но ста но ви ште пр во сте пе ног су да да је оспо ре ном из ја-
вом под но си лац устав не жал бе из вр ши ла от пуст ду га пре ма по сло дав цу, 
те на шао да пред мет оспо ре не из ја ве ни је про ти ван при нуд ним про пи-
си ма. По оце ни Устав ног су да, Окру жни суд у Кра ље ву је био ду жан да у 
по ступ ку по жал би до не се од лу ку ко јом ће от кло ни ти по вре ду пра ва под-
но си о ца устав не жал бе ко је је га ран то ва но Уста вом на кон до но ше ња пр-
во сте пе не пре су де.

7. На осно ву из ло же ног, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре ном пре-
су дом Окру жног су да у Кра ље ву Гж. 1882/06 од 18. ја ну а ра 2007. го ди-
не по вре ђе но пра во под но си о ца устав не жал бе на прав ну за шти ту за 
слу чај пре стан ка рад ног од но са, за јем че но чла ном 60. став 4. Уста ва, те 
је, на осно ву од ред бе чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду, устав ну 
жал бу усво јио.

Устав ни суд је оце нио да се штет не по сле ди це учи ње не по вре де пра-
ва мо гу укло ни ти по ни шта јем оспо ре не дру го сте пе не пре су де, ка ко би у 
по нов ном пар нич ном по ступ ку би ла до не та но ва од лу ка по жал би, па је, 
са гла сно од ред би чла на 89. став 2. За ко на, од лу че но као у тач ки 2. из ре ке.

8. Има ју ћи у ви ду да у устав ној жал би ни су на ве де ни ре ле вант ни 
устав но прав ни раз ло зи због ко јих под но си лац устав не жал бе сма тра да 
су јој оспо ре ним пре су да ма по вре ђе на пра ва за јем че на од ред ба ма чл. 32. 
и 36. Уста ва, ни су по сто ја ле про це сне прет по став ке да Устав ни суд од лу-
чу је о зах те ву да се утвр ди по вре да на ве де них пра ва, са гла сно чла ну 36. 
став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду.

С об зи ром на то да у по ступ ку по устав ној жал би Устав ни суд не по-
сту па као ин стан ци о ни суд, ни су по сто ја ле про це сне прет по став ке ни 
за од лу чи ва ње о зах те ву под но си о ца ко јим је тра же но да Устав ни суд 
на ло жи по на вља ње по ступ ка у пред ме ту Оп штин ског су да у Ра шки П 
бр. 210/02.

9. На осно ву од ре да ба чла на 167. Уста ва, Устав ни суд је над ле жан да 
оце њу је устав ност и за ко ни тост оп штих ака та. Сто га је Суд од ба цио ини-
ци ја ти ву под но си о ца устав не жал бе „за оце ну устав но сти и за ко ни то сти 
по је ди нач ног ак та 

– пи сме не из ја ве за ве де не код ТП „Ибар“ а. д. Ра шка, под бро јем 871 
од 23. ма ја 2001. го ди не, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 1) За ко на 
о Устав ном су ду, и ре шио као у тач ки 3. из ре ке.

10. По ла зе ћи од све га на ве де ног, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба 
чла на 45. тач ка 9) и чла на 46. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, као и чла на 
82. став 1. тач ка 1. и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе-
ни гла сник РС“, бр. 24/07 и 27/07), од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-33/2007 од 19. мар та 2009. го ди не



I. ОДЛУКЕ, РЕШЕЊА И ЗАКЉУЧЦИ УСТАВНОГ СУДА... 821

Ни је по вре ђе но пра во на имо ви ну 
из чла на 58. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба Ј. М. из ја вље на про тив пре-
су де Вр хов ног су да Ср би је Рев. 2358/06 од 20. де цем бра 2007. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е
1. Устав ном су ду је под не та бла го вре ме на и до зво ље на устав на жал-

ба Ј. М. из Б., пре ко пу но моћ ни ка М. Ђ., адво ка та из Б., из ја вље на про тив 
пре су де Вр хов ног су да Ср би је Рев. 2358/06 од 20. де цем бра 2007. го ди не.

Под но си лац устав не жал бе на во ди да је оспо ре ном пре су дом по вре ђе-
но ње но пра во на имо ви ну за јем че но чла ном 58. Уста ва, јер је оне мо гу ће-
на да ужи ва и шти ти пре ро га ти ве сво ји не ко ју по се ду је. Сма тра да је као 
вла сник ста на до ве де на у не рав но пра ван по ло жај са ста на ром – за куп цем, 
ко ји мо же сво је стам бе но пи та ње да ре ши про да јом не по крет но сти ко је са 
чла но ви ма по ро дич ног до ма ћин ства по се ду је у дру гим ме сти ма, али то не 
же ли, јер јој од го ва ра бе не фи ци ра ни ста тус трај ног за куп ца на ста ну у при-
ват ној сво ји ни. Ис ти чу ћи да се од ред бе За ко на о ста но ва њу ко је утвр ђу ју 
пра во на от каз да љег за ку па ста на мо ра ју ши ре ту ма чи ти не го што то чи ни 
Вр хов ни суд, пре све га у ци љу за шти те пра ва вла сни ка на мир но ужи ва ње 
имо ви не и от кла ња ња јед не исто риј ске не прав де, пред ла же да Устав ни суд 
устав ну жал бу усво ји и по ни шти оспо ре ну ре ви зиј ску пре су ду.

2. Са гла сно чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба се мо-
же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или 
ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју 
или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, 
ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву 
за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти-
ва ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, 
Устав ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба-
ве за ма под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но 
пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у це ло ку пан 
пар нич ни спис Пе тог оп штин ског су да у Бе о гра ду у пред ме ту П. 1788/04–
06, као и оспо ре ну ре ви зиј ску пре су ду и утвр дио чи ње ни це и окол но сти 
од зна ча ја за од лу чи ва ње у овој прав ној ства ри.

С. Г., са да пок. из Бе о гра да, под нео је 21. ма ја 1998. го ди не ту жбу Пе-
том оп штин ском су ду у Бе о гра ду про тив Д. С. из Бе о гра да, ра ди от ка за 
ко ри шће ња ста на и исе ље ња. Пар ни цу је то ком 2004. го ди не, као ту жи ља, 
пре у зе ла ње го ва кћер ка и за кон ска на след ни ца Ј. М. Пе ти oпш тински суд 
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у Бе о гра ду је, на кон прет ход но до не те три од би ја ју ће пр во сте пе не пре су-
де, ко је су уки ну те ре ше њи ма Окру жног су да у Бе о гра ду, 23. ја ну а ра 2006. 
го ди не до нео пре су ду П. 1788/04 ко јом се ту жбе ни зах тев усва ја и ту же ној 
Д. С. от ка зу је ко ри шће ње дво соб ног ста на са нус про сто ри ја ма у Бе о гра ду, 
ули ца К. бр. 2, по вр ши не 43 м2, те се ту же на оба ве зу је да се са свим ли ци-
ма и ства ри ма из овог ста на исе ли и пре да га у по сед ту жи љи Ј. М., као и 
да јој на кна ди пар нич не тро шко ве.

Из пар нич ног спи са про ис ти че да се ту же на у пред мет ни стан до се ли-
ла са по ро ди цом из Ни ша 1952. го ди не, ка да је има ла шест го ди на, да је ка-
сни је сте кла свој ство но си о ца ста нар ског пра ва на овом ста ну у при ват ној 
сво ји ни, ко је је по за ко ну пре ра сло у пра во трај ног за ку па, те да стан ко ри-
сти са су пру гом, дво је де це (рођ. 1980. и 1984. го ди не) и бра том, као чла но-
ви ма по ро дич ног до ма ћин ства. Са да пок. С. Г., отац под но си о ца устав не 
жал бе, 1956. го ди не је ку пио и сте као у сво ји ну ку ћу у ко јој се на ла зи и 
пред мет ни стан, као де ли мич но не у се љи ву – оп те ре ће ну ста нар ским пра-
вом. Ту же на Д. С. је, за јед но са сво јим бра том Б. С., по осно ву на сле ђа по-
ста ла су вла сник у јед на ким иде ал ним де ло ви ма на два не у се љи ва ста на ко-
ји се на ла зе у спо је ним при зем ним дво ри шним згра да ма у Ни шу, ули ца О. 
П. бр. 1. Пр ви стан у по вр ши ни од 60 м2 ко ри сти са ма као трај ни за ку пац 
Д. С., а дру ги у по вр ши ни од 48 м2 као трај ни за ку пац ко ри сти Р. С. са по-
ро ди цом. Су пруг ту же не Д. С. Ћ. је са сво јим бра том В. су вла сник са јед на-
ким иде ал ним де ло ви ма на ку ћи у Ја го ди ни, ул. Б. Ђ. бр. 8/1, ко ја има око 
47 м2 и са сто ји се од две со бе и нус про сто ри ја. Ку ћа ни је фи зич ки де љи ва 
и ко ри сти је у це ли ни де вер ту же не. Пре ма на ла зу суд ског ве шта ка, тр жи-
шна вред ност ста на у ко ме жи ви ту же на у Бе о гра ду у ул. К. бр. 2 је 32.892 
евра, збир на тр жи шна вред ност два не у се љи ва ста на у Ни шу је 55.584 евра, 
док је тр жи шна вред ност по ло ви не ку ће у Ја го ди ни 10.536 евра.

На осно ву ова ко утвр ђе них и су штин ски не спор них чи ње ни ца, пр-
во сте пе ни суд је из вео за кљу чак о осно ва но сти ту жбе ног зах те ва, јер би 
се про да јом не у се љи вих ста но ва у Ни шу од стра не ту же не и ње ног бра та, 
ко ји је та ко ђе ко ри сник пред мет ног ста на у Бе о гра ду, мо гао обез бе ди ти 
од го ва ра ју ћи стан за њи хо во по ро дич но до ма ћин ство, тим пре што ста-
но ви у Ни шу тр жи шно ви ше вре де од спор ног ста на у К. ули ци бр. 2, а 
до пун ски је узе та у об зир и мо гућ ност да су пруг ту же не и ње гов брат из-
вр ше тзв. ци вил ну де о бу про да јом за јед нич ке ку ће у Ја го ди ни.

Окру жни суд у Бе о гра ду је пре су дом бр. Гж. 4381/06 од 12. ју ла 2006. 
го ди не од био жал бу ту же не и по твр дио пре су ду Пе тог оп штин ског су да у 
Бе о гра ду П. 1788/04 од 23. ја ну а ра 2006. го ди не, при хва та ју ћи у све му да те 
раз ло ге и прав ни став пр во сте пе ног су да.

Вр хов ни суд Ср би је је, по сту па ју ћи по ре ви зи ји ту же не, 20. де цем бра 
2007. го ди не до нео оспо ре ну пре су ду Рев. 2358/06, ко јом је пре и на чио обе 
пре су де ни же сте пе них су до ва, та ко што је од био као нео сно ван ту жбе ни 
зах тев да се ту же ној от ка же ко ри шће ње ста на у ули ци К. бр. 2 у Бе о гра ду, 
по вр ши не 43 м2, као и да се ту же на из овог ста на исе ли са свим ли ци ма и 
ства ри ма и пре да га ту жи љи. У обра зло же њу оспо ре не пре су де Вр хов ни 
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суд ис ти че да очи глед но ни су ис пу ње ни усло ви за от каз да љег ко ри шће ња 
ста на ту же ној по од ред би чла на 35. став 1. тач ка 4. За ко на о ста но ва њу. 
На и ме, ста но ви у Ни шу, у ко ји ма жи ве но си о ци ста нар ског пра ва, ни су 
усе љи ви, а исто се мо же сма тра ти и за ку ћу у Ја го ди ни у ко јој жи ви де вер 
ту же не, као су вла сник по ло ви не ку ће. Осим то га, ка да се има у ви ду по вр-
ши на ку ће у Ја го ди ни и број чла но ва по ро дич ног до ма ћин ства ту же не, тај 
стан се ни ка ко не мо же сма тра ти од го ва ра ју ћим за то по ро дич но до ма-
ћин ство. Из на ве де ног, по на ла же њу Вр хов ног су да, сле ди да су пот пу но 
не бит не чи ње ни це у по гле ду тр жи шне вред но сти ста но ва у Ни шу и ку ће 
у Ја го ди ни у од но су на тр жи шну вред ност спор ног ста на, као и хи по те-
тич ка мо гућ ност про да је тих не у се љи вих не по крет но сти и ку ће у Ја го ди-
ни, ра ди ку по ви не од го ва ра ју ћег ста на за по ро дич но до ма ћин ство ту же-
не. Из не ти раз ло зи су и до ве ли до пре и на че ња ни же сте пе них од лу ка од 
стра не Вр хов ног су да.

4. Од ред ба ма чла на 58. Уста ва, на чи ју по вре ду се ука зу је у устав ној 
жал би, утвр ђе но је: да се јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин-
ских пра ва сте че них на осно ву за ко на (став 1.); да пра во сво ји не мо же би-
ти од у зе то или огра ни че но са мо у јав ном ин те ре су утвр ђе ном на осно ву 
за ко на, уз на кна ду ко ја не мо же би ти ни жа од тр жи шне (став 2.); да се за-
ко ном мо же огра ни чи ти на чин ко ри шће ња имо ви не (став 3.); да је од у зи-
ма ње или огра ни че ње имо ви не ра ди на пла те по ре за, дру гих да жби на или 
ка зни, до зво ље но са мо у скла ду са за ко ном. 

Од ред бом чла на 35. став 1. тач ка 4. За ко на о ста но ва њу („Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 
44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05) про пи са но је да за ку по да вац мо-
же да ти от каз уго во ра о за ку пу ста на – ако за ку пац, ње гов брач ни друг 
или дру ги члан ње го вог по ро дич ног до ма ћин ства стек не у сво ји ну усе љив 
стан ко ји је од го ва ра ју ћи за то по ро дич но до ма ћин ство, док се од ред бом 
чла на 17. став 2. За ко на де фи ни ше да се под од го ва ра ју ћим ста ном, у сми-
слу овог за ко на, сма тра стан у ко ме је број со ба јед нак бро ју чла но ва по-
ро дич ног до ма ћин ства, а нај ви ше че тво ро со бан стан.

5. Оце њу ју ћи на во де и раз ло ге из не те у устав ној жал би са ста но ви шта 
на ве де них од ре да ба Уста ва и за ко на, Устав ни суд је утвр дио да оспо ре ном 
ре ви зиј ском пре су дом Вр хов ног су да Ср би је ни је по вре ђе но пра во под-
но си о ца устав не жал бе на имо ви ну.

Под но си лац устав не жал бе је стан у ули ци К. број 2. у Бе о гра ду на сле-
ди ла од пок. оца Г. С. то ком 2004. го ди не, а њен прав ни прет ход ник је сво-
ји ну сте као на осно ву ку по про дај ног уго во ра из 1956. го ди не, ка да је стан 
већ био не у се љив, од но сно оп те ре ћен ста нар ским пра вом у ко рист тре ћег 
ли ца, у скла ду са та да ва же ћим про пи си ма ко ји ма је огра ни чен на чин ко-
ри шће ња при ват не имо ви не. По оце ни Устав ног су да, оспо ре на пре су да 
ни на ко ји на чин не ути че на већ ус по ста вље ни ре жим ко ри шће ња ове не-
по крет но сти, ни ти до во ди до од у зи ма ња или огра ни че ња пра ва сво ји не 
под но си о ца. Под но си лац и да ље има за др жа но и ни чим усло вље но пра-
во рас по ла га ња на пред мет ној не по крет но сти, што укљу чу је и пра во да је 
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без ме ша ња др жа ве оту ђи, као и пра во уби ра ња пло до ва од не по крет но-
сти, ко је је огра ни че но је ди но ва же ћим за кон ским про пи си ма о ви си ни 
за куп ни не. Пра во на по сед, од но сно ко ри шће ње ста на ни је имао ни прав-
ни прет ход ник под но си о ца устав не жал бе, због ис кљу чи вог др жа вин ског 
пра ва тре ћег ли ца, као ти ту ла ра пра ва за ку па ста на на нео д ре ђе но вре ме. 
По оце ни Устав ног су да, оспо ре ном ре ви зиј ском пре су дом ни је до шло до 
по вре де ра ни је уста но вље ног пра ва под но си о ца на мир но ужи ва ње имо-
ви не, већ је од лу чи ва но о то ме да ли су ис пу ње ни за ко ном про пи са ни 
усло ви да под но си лац устав не жал бе као вла сник от ка же за куп цу ста на 
да ље ко ри шће ње пред мет не не по крет но сти. При то ме је Вр хов ни суд Ср-
би је за сво ју од лу ку дао у све му устав но прав но при хва тљи во ту ма че ње 
ме ро дав ног ма те ри јал ног пра ва, по што ни за ку пац ста на ни чла но ви ње-
го вог по ро дич ног до ма ћин ства у вре ме пре су ђе ња не спор но ни су сте кли 
у сво ји ну усе љив стан ко ји од го ва ра њи хо вим стам бе ним по тре ба ма.

С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд сма тра да Вр хов ни суд Ср би-
је ни је по вре дио пра во под но си о ца устав не жал бе на имо ви ну за јем че но 
чла ном 58. Уста ва, ка да је оспо ре ном пре су дом пре и на чио прав но сна жну 
пре су ду Окру жног су да у Бе о гра ду и Пе тог оп штин ског су да у Бе о гра ду и 
од био као нео сно ван ту жбе ни зах тев под но си о ца устав не жал бе да се за-
куп цу от ка же да ље ко ри шће ње ста на у при ват ној сво ји ни. Устав на жал ба 
је сто га од би је на као нео сно ва на, са гла сно од ред би чла на 89. став 1. За ко-
на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је“, брoj 109/07).

6. На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 45. тач ка 9) За ко на о Устав-
ном су ду, Суд је до нео од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-236/2008 од 25. мар та 2009. го ди не

Ни је по вре ђе но пра во на пра вич но су ђе ње из чла на 32. став 1, 
ни пра во на рад из чла на 60. став 1. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба М. А. из ја вље на про тив 
ре ше ња Тре ћег оп штин ског су да у Бе о гра ду П1. бр. 707/02 од 12. фе бру а ра 
2007. го ди не и ре ше ња Окру жног су да у Бе о гра ду Гж. I бр. 1581/07 од 5. 
сеп тем бра 2008. го ди не.

2. Од ба цу је се устав на жал ба М. А. из ја вље на про тив пре су де Тре ћег 
оп штин ског су да у Бе о гра ду П1. бр. 707/02 од 18. де цем бра 2003. го ди не, 
пре су де Окру жног су да у Бе о гра ду Гж. I бр. 1445/04 од 15. ју на 2005. го ди не 
и пре су де Вр хов ног су да Ср би је Рев. II 1535/05 од 9. но вем бра 2005. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е
1. М. А. из Б. je 13. но вем бра 2008. го ди не Устав ном су ду поднеo 

устав ну жал бу про тив пре су де Тре ћег оп штин ског су да у Бе о гра ду П1. 
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бр. 707/02 од 18. де цем бра 2003. го ди не, пре су де Окру жног су да у Бе о гра-
ду Гж. I бр. 1445/04 од 15. ју на 2005. го ди не, пре су де Вр хов ног су да Ср би је 
Рев. II 1535/05 од 9. но вем бра 2005. го ди не, ре ше ња Тре ћег оп штин ског су-
да у Бе о гра ду П1. бр. 707/02 од 12. фе бру а ра 2007. го ди не и ре ше ња Окру-
жног су да у Бе о гра ду Гж. I бр. 1581/07 од 5. сеп тем бра 2008. го ди не, због 
по вре де „пра ва из рад ног од но са“ и по вре де „пра ва на од бра ну“, за јем че-
них чла ном 60. и чла ном 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

Под но си лац устав не жал бе сма тра да оспо ре ни ак ти ни су на за ко ну 
за сно ва ни, јер му је Са о бра ћај но пред у зе ће „Ла ста“ ад Бе о град, ПО за ме-
ђу град ски и ме ђу на род ни са о бра ћај „Ла ста Бе о град“, РЈ „Ла ста Ко мерц“, 
от ка за ло уго вор о ра ду, а да ни је учи нио по вре ду рад не оба ве зе, ни ти је 
спро ве ден по сту пак утвр ђи ва ња од го вор но сти. На во ди да је при мио од-
лу ку о от ка зу уго во ра о ра ду 18. но вем бра 2002. го ди не, а да је кон тро ла 
од стра не по сло дав ца, Са о бра ћај ног пред у зе ћа „Ла ста“ ад Бе о град, ПО за 
ме ђу град ски и ме ђу на род ни са о бра ћај „Ла ста Бе о град“, РЈ „Ла ста Ко мерц“, 
из вр ше на 16. ав гу ста 2002. го ди не, по сле про те ка ро ка од 3 ме се ца пред-
ви ђе ног та да шњим За ко ном о ра ду. Ис та као је да по сло да вац ни је уре дио 
пра ва, оба ве зе и од го вор но сти рад ни ка Пра вил ни ком о ра ду и Ко лек тив-
ним уго во ром, ни ти му је по сло да вац дао пра во на од бра ну и пра во да ан-
га жу је бра ни о ца већ је ди рек тор до нео ре ше ње о от ка зу уго во ра о ра ду. 
Под но си лац устав не жал бе је су ду под нео пред лог за по на вља ње по ступ-
ка 5. апри ла 2006. го ди не, на во де ћи као раз лог чи ње ни цу да је „од лу ком 
Устав ног су да да то ту ма че ње од ред бе чла на 119. став 3. Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је“. Из на ве де не од лу ке Устав ног су да под но си лац устав не жал бе из-
во ди за кљу чак да „за кљу че ни уго вор о ра ду пред ста вља јед но стра ну од-
лу ку по сло дав ца, не и во љу под но си о ца устав не жал бе, па је та квом јед-
но стра ном од лу ком по сло дав ца на ру шен и устав ни прин цип оба ве зне 
са гла сно сти оп штих ака та са за ко ном и на пред на ве де ним чла ном Уста ва“.

2. Устав на жал ба је као прав но сред ство уста но вље на Уста вом Ре пу-
бли ке Ср би је, ко ји је сту пио на сна гу 8. но вем бра 2006. го ди не. Са гла сно 
чла ну 170. Уста ва, устав на жал ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них 
ака та, или рад њи др жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на 
јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин-
ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред-
ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту. По сту пак по устав ној 
жал би се, у сми слу чла на 175. став 3. Уста ва, уре ђу је за ко ном.

Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва је про пи са но да сва ко има пра во 
да не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у 
ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, 
осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, као и о оп-
ту жба ма про тив ње га.

Од ред бом чла на 60. став 4. Уста ва је про пи са но да, по ред оста лог, сва-
ко има пра во на прав ну за шти ту за слу чај пре стан ка рад ног од но са, као и 
да се ни ко тог пра ва не мо же од ре ћи.
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У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти-
ва ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, 
Устав ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба-
ве за ма под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но 
пра во или сло бо да.

3. Раз ма тра ју ћи устав ну жал бу из ја вље ну про тив ре ше ња Тре ћег оп-
штин ског су да у Бе о гра ду П1. бр. 707/02 од 12. фе бру а ра 2007. го ди не и 
ре ше ња Окру жног су да у Бе о гра ду Гж. I бр. 1581/07 од 5. сеп тем бра 2008. 
го ди не, Устав ни суд је из вр шио увид у до ку мен та ци ју при ло же ну уз 
устав ну жал бу, као и у пред лог за по на вља ње по ступ ка у пред ме ту П1. бр. 
707/02 од 6. апри ла 2006. го ди не и утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти 
од зна ча ја за од лу чи ва ње у овој устав но прав ној ства ри:

Под но си лац устав не жал бе је 6. апри ла 2006. го ди не под нео Тре ћем 
оп штин ском су ду у Бе о гра ду пред лог за по на вља ње по ступ ка у пред ме ту 
П1. бр. 707/02, по зи ва ју ћи се при том на Од лу ку Устав ног су да број IУ-
170/2004 од 16. фе бру а ра 2006. го ди не и на во де ћи да се из обра зло же ња 
од лу ке мо же за кљу чи ти да, пре ма чла ну 119. став 3. Уста ва Ср би је, оп шти 
ак ти мо ра ју би ти са гла сни са за ко ном, а „Уго вор о ра ду, ко ји је за кљу чио 
под но си лац устав не жал бе, пред ста вља јед но стра ну од лу ку по сло дав ца, 
од но сно ди рек то ра ту же ног“.

Ре ше њем Тре ћег оп штин ског су да у Бе о гра ду П1. бр. 707/02 од 12. фе-
бру а ра 2007. го ди не је од би јен пред лог за по на вља ње по ступ ка под но си о-
ца устав не жал бе. У обра зло же њу се на во ди да је из вр шен увид у Од лу ку 
Устав ног су да број IУ-170/2004 од 16. фе бру а ра 2006. го ди не, ко јом је утвр-
ђе но: да од ред ба чла на 4. ст. 2. до 4. По је ди нач ног ко лек тив ног уго во ра ту-
же ног од 29. ју ла 2002. го ди не ни је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном; 
да ни је при хва ће на ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ ка не у став но сти и 
не за ко ни то сти од ре да ба чла на 1. и 29. По је ди нач ног ко лек тив ног уго во ра 
од 29. ју ла 2002. го ди не; да је од ба чен зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је-
ди нач них ака та и рад њи пре у зе тих на осно ву од ре да ба чла на 4. ст. 2. до 4. 
По је ди нач ног ко лек тив ног уго во ра. Ис так ну то је да ни је осно ван пред лог 
за по на вља ње по ступ ка, јер под но си лац устав не жал бе ни је до био от каз 
при ме ном чла на 4. ст. 2. до 4. По је ди нач ног ко лек тив ног уго во ра, за ко ји 
је утвр ђе но да ни је у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном, та ко да Од лу ка 
Устав ног су да не пред ста вља но ву чи ње ни цу или до каз ко ји би мо гао до-
ве сти до дру га чи је од лу ке. Под но си лац устав не жал бе је из ја вио жал бу на 
на ве де но ре ше ње оп штин ског су да.

Окру жни суд у Бе о гра ду је ре ше њем Гж. I бр. 1581/07 од 5. сеп тем бра 
2008. го ди не, до не тим у по ступ ку по жал би, по твр дио оспо ре но ре ше ње 
Тре ћег оп штин ског су да у Бе о гра ду П1. бр. 707/02 од 12. фе бру а ра 2007. 
го ди не, са обра зло же њем да утвр ђе ње не у став но сти и не за ко ни то сти од-
ред бе 4. ст. 2. до 4. По је ди нач ног ко лек тив ног уго во ра од 29. ју ла 2002. го-
ди не ни је од ути ца ја на од лу ку пр во сте пе ног су да, не пред ста вља но ву чи-
ње ни цу, ни ти до каз од зна ча ја за од лу чи ва ње у овом спо ру.
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Од лу ком Устав ног су да број IУ-170/2004 од 16. фе бру а ра 2006. го ди не 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 20/06) у тач ки 1. из ре ке је утвр ђе но да од-
ред ба чла на 4. ст. 2. до 4. По је ди нач ног ко лек тив ног уго во ра Са о бра ћај ног 
пред у зе ћа „Ла ста“ А. Д. Бе о град од 29. ју ла 2002. го ди не ни је у са гла сно сти 
са Уста вом и за ко ном. Тач ком 2. из ре ке ни је при хва ће на ини ци ја ти ва за 
по кре та ње по ступ ка утвр ђи ва ња не у став но сти и не за ко ни то сти од ре да-
ба чл. 1. и 29. Ко лек тив ног уго во ра из тач ке 1, а тач ком 3. из ре ке од ба чен 
је зах тев за об у ста ву из вр ше ња по је ди нач них ака та и рад њи пре у зе тих на 
осно ву од ре да ба чла на 4. ст. 2. до 4. По је ди нач ног ко лек тив ног уго во ра из 
тач ке 1. У обра зло же њу Од лу ке је на ве де но да је од ред бом чла на 4. По је ди-
нач ног ко лек тив ног уго во ра Са о бра ћај ног пред у зе ћа „Ла ста“ А. Д. Бе о град 
про пи са но: да за по сле ни по по тре би про це са и ор га ни за ци је ра да, мо же 
би ти пре ме штен на рад из јед ног у дру го ме сто ра да, ако је уда ље ност од 
ме ста у ко ме за по сле ни ра ди до ме ста у ко је се пре ме шта ма ња од 60 ки ло-
ме та ра у јед ном прав цу (став 2.); да се на ве де но огра ни че ње у по гле ду уда-
ље но сти не ће при ме њи ва ти на пре ме штај за по сле них из ме ста Ва ље во

– Бе о град и Бе о град – Сме де рев ска Па лан ка (став 3.); да од лу ку о по-
тре би про це са ра да и рас по ре ђи ва ња за по сле ног из јед не у дру гу про фит-
ну ор га ни за ци ју до но си ге не рал ни ди рек тор на пред лог ди рек то ра про-
фит них ор га ни за ци ја и уз са гла сност ре пре зен та тив них син ди ка та (став 
4.). Оце њу ју ћи на ве де не од ред бе По је ди нач ног ко лек тив ног уго во ра у 
од но су на од ред бе чл. 171. и 173. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла сник РС“, 
број 24/05 и 61/05), Устав ни суд је утвр дио да су оспо ре не од ред бе чла на 
4. ст. 2. до 4. Ко лек тив ног уго во ра не са гла сне са За ко ном о ра ду из раз ло-
га што за по сле ни не мо же би ти пре ме штен на рад из јед ног у дру го ме сто 
кад је уда ље ност ве ћа од 50 км у јед ном прав цу и на осно ву јед но стра не 
од лу ке по сло дав ца, већ из ме ном уго во ра о ра ду, те се оспо ре ним од ред-
ба ма на ру ша ва и устав ни прин цип оба ве зне са гла сно сти оп штих ака та са 
за ко ном из чла на 119. став 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не.

4. За од лу чи ва ње о устав ној жал би од зна ча ја су од ред бе чла на 422. 
За ко на о пар нич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС“, број 125/04) ко ји-
ма је, по ред оста лог, про пи са но да се по сту пак ко ји је од лу ком су да прав-
но сна жно за вр шен мо же по пред ло гу стран ке по но ви ти: ако стран ци не-
за ко ни тим по сту па њем, а на ро чи то про пу шта њем до ста вља ња, ни је би ла 
да та мо гућ ност да рас пра вља пред су дом (тач ка 1)); ако стран ка стек не мо-
гућ ност да упо тре би прав но сна жну од лу ку су да ко ја је ра ни је ме ђу истим 
стран ка ма до не та о истом зах те ву (тач ка 6)); ако се од лу ка су да за сни ва 
на дру гој од лу ци су да или на од лу ци не ког дру гог ор га на, а та од лу ка бу де 
прав но сна жно пре и на че на, уки ну та, од но сно по ни ште на (тач ка 7)); ако је 
на кнад но пред над ле жним ор га ном прав но сна жно ре ше но прет ход но пи-
та ње (члан 12.) на ко ме је од лу ка за сно ва на (тач ка 8)); ако стран ка са зна 
за но ве чи ње ни це или на ђе или стек не мо гућ ност да упо тре би но ве до ка зе 
на осно ву ко јих је за стран ку мо гла би ти до не та по вољ ни ја од лу ка да су те 
чи ње ни це или до ка зи би ли упо тре бље ни у ра ни јем по ступ ку (тач ка 9)).
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5. Има ју ћи у ви ду раз ло ге због ко јих се мо же по но ви ти по сту пак ко-
ји је од лу ком су да пра во сна жно за вр шен про пи са не од ред ба ма чла на 422. 
За ко на о пар нич ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да оспо ре ним ре-
ше њи ма ни је по вре ђе но пра во под но си о ца устав не жал бе на пра вич но 
су ђе ње за јем че но од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва, јер су на ве де на ре ше-
ња до не ли за ко ном уста но вље ни су до ви, у гра ни ца ма сво је за кон ске над-
ле жно сти, у по ступ ку ко ји је спро ве ден у скла ду са ва же ћим за кон ским 
од ред ба ма и за сни ва ју се на устав но прав но при хва тљи вом ту ма че њу ме-
ро дав ног пра ва.

Та ко ђе, Устав ни суд је оце нио да оспо ре ним по је ди нач ним ак ти ма ни је 
по вре ђе но ни Уста вом за јем че но пра во на рад под но си о ца устав не жал бе. 
Ово сто га што се од ред бом чла на 60. став 1. Уста ва пра во на рад јем чи у 
скла ду са за ко ном, што зна чи да се оства ру је на на чин про пи сан за ко ном. 
Ка ко За кон о ра ду пред ви ђа мо гућ ност от ка за уго во ра о ра ду за по сле ном, 
а Устав ни суд у Од лу ци на ко ју се по зи вао под но си лац устав не жал бе ни је 
на шао да су од ред бе По је ди нач ног ко лек тив ног уго во ра ко је су би ле основ 
за от каз уго во ра о ра ду под но си о ца устав не жал бе не са гла сне са за ко ном, 
то је Устав ни суд утвр дио да је и у овом де лу устав на жал ба нео сно ва на.

6. Оце њу ју ћи на во де и раз ло ге из устав не жал бе са ста но ви шта по-
вре де Уста вом за јем че них пра ва на ко је под но си лац ука зу је, у ве зи са 
оспо ре ним ре ше њем Тре ћег оп штин ског су да у Бе о гра ду П1. бр. 707/02 од 
12. фе бру а ра 2007. го ди не и ре ше њем Окру жног су да у Бе о гра ду Гж. I бр. 
1581/07 од 5. сеп тем бра 2008. го ди не, Устав ни суд је утвр дио сле де ће:

Под но си о цу устав не жал бе уго вор о ра ду ни је от ка зан из раз ло га 
пред ви ђе них од ред ба ма чла на 4. ст. 2. до 4. Ко лек тив ног уго во ра, за ко је је 
Устав ни суд утвр дио да ни су у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном, већ због 
по вре де рад не оба ве зе из чл. 120. и 101. За ко на о ра ду и тач. 16ц, 16х ал. 1), 
5) и 12) и тач ке 29. Уго во ра о ра ду, ко је се од но се на не по што ва ње рад не 
ди сци пли не, ме ђу ко је спа да и не из да ва ње ка ра та, од но сно ра чу на и не-
вра ћа ње ку су ра у би ло ком из но су, због ко је рад ње је и спро ве ден ди сци-
плин ски по сту пак, а по осно ву пи сме не из ја ве пут ни ка Ла зе Бру ји ћа од 16. 
ав гу ста 2002. го ди не, ко ји је на вео да је под но си о цу устав не жал бе дао но-
вац за кар ту, али да ра чун ни је до био. Сто га на ве де на од лу ка Устав ног су да 
не пред ста вља но ву чи ње ни цу или до каз од зна ча ја за од лу чи ва ње, ни ти 
је мо гла до ве сти до дру га чи је од лу ке с об зи ром на то да се члан 4. Ко лек-
тив ног уго во ра не од но си на пред мет спо ра. У том сми слу су нео сно ва ни 
на во ди под но си о ца устав не жал бе ко ји се од но се на по зи ва ње на Од лу ку 
Устав ног су да, јер за од ред бе По је ди нач ног ко лек тив ног уго во ра од 29. ју ла 
2002. го ди не, на осно ву ко јих је от ка зан уго вор о ра ду под но си о цу устав не 
жал бе, ни је утвр ђе но да ни су у са гла сно сти са Уста вом, од но сно за ко ном.

7. Од лу чу ју ћи о де лу устав не жал бе из ја вље не про тив пре су де Тре ћег 
оп штин ског су да у Бе о гра ду од 18. де цем бра 2003. го ди не, пре су де Окру-
жног су да у Бе о гра ду Гж. I бр. 1445/04 од 15. ју на 2005. го ди не и пре су де 
Вр хов ног су да Ср би је Рев. II 1535/05 од 9. но вем бра 2005. го ди не, Суд је 
утвр дио сле де ће:
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Из од ред бе чла на 170. Уста ва про из ла зи да се устав на жал ба мо же из-
ја ви ти про тив по је ди нач ног ак та ко ји је до нет или рад ње ко ја је из вр ше на 
на кон про гла ше ња Уста ва, 8. но вем бра 2006. го ди не.

Ка ко су оспо ре не пре су де до не те пре сту па ња на сна гу Уста ва, Суд 
је оце нио да устав ну жал бу у том де лу тре ба од ба ци ти, са гла сно од ред би 
чла на 36. став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду, јер не по сто је Уста вом и 
За ко ном утвр ђе не прет по став ке за во ђе ње по ступ ка.

На и ме, пар нич ни по сту пак у пред ме ту Тре ћег оп штин ског су да у Бе о-
гра ду П1. бр. 707/02 окон чан је до но ше њем пре су де Вр хов ног су да Ср би је 
Рев. II 1535/05 од 9. но вем бра 2005. го ди не. До но ше њем од лу ке по ре ви зи ји 
ис цр пље но је по след ње де ло твор но сред ство пре из ја вљи ва ња устав не жал-
бе. Пред лог за по на вља ње по ступ ка је ван ред ни прав ни лек ко ји се мо же 
ко ри сти ти са мо у слу ча је ви ма про пи са ним од ред ба ма чл. 422. до 429. За-
ко на о пар нич ном по ступ ку, али се не мо же сма тра ти де ло твор ним прав-
ним сред ством. Под но ше ње пред ло га за по на вља ње по ступ ка и до но ше ње 
ре ше ња ко јим се од би ја та кав пред лог, по оце ни Устав ног су да, не зна чи да 
по сто ји кон ти ну и тет ме ри тор ног од лу чи ва ња из ме ђу пар нич ног по ступ ка 
окон ча ног ре ви зиј ском пре су дом Вр хов ног су да Ср би је и ка сни је пред у зе-
тих про це сних рад њи ко је су оста ле без ефек та, тј. ни су до ве ле до по на вља-
ња по ступ ка. Сто га је Устав ни суд утвр дио да се у кон крет ном слу ча ју мо ра 
одво је но раз ма тра ти пар нич ни по сту пак окон чан пре су дом Вр хов ног су-
да Ср би је Рев. II 1535/05 од 9. но вем бра 2005. го ди не и по сту пак ини ци ран 
пред ло гом за по на вља ње по ступ ка од 6. апри ла 2006. го ди не.

8. По ла зе ћи од на ве де ног, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла на 45. тач-
ка 9) и 46. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, као и чла на 84. По слов ни ка о ра ду 
Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, број 24/08), од лу чио као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-1318/2008 од 25. мар та 2009. го ди не

Уста вне жа лбе из обл асти управног пр ава

По вре да пра ва на прав но сред ство 
из чла на 36. став 2. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Усва ја се устав на жал ба В. Т. и утвр ђу је се да му је Од лу ком Школ-
ског од бо ра Основ не му зич ке шко ле „Фи лип Ви шњић“ из Ши да, број 
166–2 од 27. ав гу ста 2007. го ди не, по вре ђе но пра во на прав но сред ство 
утвр ђе но од ред бом чла на 36. став 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, док се у 
пре о ста лом де лу жал ба од би ја.

2. Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.
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О б р а з л о ж е њ е
1. В. Т. из П. је 9. ок то бра 2007. го ди не из ја вио устав ну жал бу у ко јој 

„тра жи да Устав ни суд за шти ти ње го во пра во на рад у му зич кој шко ли 
„Фи лип Ви шњић“ у Ши ду и да га обе ште ти за сву не прав ду ко ју под но си“.

2. У по ступ ку прет ход ног ис пи ти ва ња под не ска утвр ђе но је да устав-
на жал ба не са др жи све по дат ке про пи са не чла ном 85. За ко на о Устав ном 
су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07).

Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 44. став 1. По слов ни ка о ра-
ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), до пи сом од 20. 
мар та 2008. го ди не оба ве стио под но си о ца устав не жал бе о не до ста ци ма ко ји 
спре ча ва ју по сту па ње Су да по под не тој жал би и за тра жио да, у ро ку од 15 
да на од да на при је ма до пи са, до ста ви уре ђе ну и до пу ње ну устав ну жал бу ко ја 
тре ба да са др жи све по дат ке про пи са не чла ном 85. За ко на о Устав ном су ду.

Под но си лац устав не жал бе је 2. апри ла 2008. го ди не упу тио Устав ном 
су ду под не сак у ко ме је ис та као да устав ну жал бу под но си про тив од лу-
ке Школ ског од бо ра Основ не му зич ке шко ле „Фи лип Ви шњић“ из Ши да, 
број 166–2 од 27. ав гу ста 2007. го ди не, због по вре де пра ва из чл. 18, 21, 22, 
36. и 60. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Под но си лац устав не жал бе на во ди да је 
оспо ре ним ак том од лу че но да на кон кур су за из бор ди рек то ра на ве де не 
шко ле ни је иза бран ни је дан кан ди дат и да му је по у ком о прав ном ле ку 
„за бра ње но“ да про тив те од лу ке под не се при го вор или да под не се ту жбу 
над ле жном су ду. Пре ма ми шље њу под но си о ца устав не жал бе, дис кри-
ми на ци ја се са сто ји у то ме што је оспо ре ном од лу ком, с јед не стра не, ус-
кра ће но ње го во пра во на рад, а с дру ге стра не, оне мо гу ће на му је прав на 
за шти та. У при лог сво јих на во да под но си лац устав не жал бе ис ти че да је 
још два пу та уче ство вао на кон кур су рас пи са ном за рад но ме сто ди рек то-
ра исте основ не шко ле и да је у оба слу ча ја до не та од лу ка да се не иза бе ре 
ни је дан кан ди дат, иако је он био „је ди ни струч ни кон курс ни кан ди дат“. 
У устав ној жал би њен под но си лац да ље ис ти че да је под нео ту жбу Окру-
жном су ду у Срем ској Ми тро ви ци, а на кон то га и жал бу Вр хов ном су ду 
Ср би је, али „са мо и ни ци ја тив но, а не са по зи вом на прет ход не од лу ке“.

Под но си лац устав не жал бе тра жи од Устав ног су да да утвр ди дис кри-
ми на ци ју у кон крет ном слу ча ју и да „на ло жи Основ ној му зич кој шко ли 
‘Фи лип Ви шњић‘ из Ши да те Се кре та ри ја ту АП Вој во ди на да га пра вед но 
обе ште ти у скла ду са чла ном 35. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, уз пра во на ре-
ха би ли та ци ју и на кна ду ште те“.

3. Са гла сно чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба се мо же 
из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор-
га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или 
ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су 
ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га правнa сред ства за њи хо ву за шти ту.

Од ред ба ма Уста ва на чи ју се по вре ду по зи ва под но си лац устав не жал-
бе, утвр ђе но је: да се људ ска и ма њин ска пра ва за јем че на Уста вом не по-
сред но при ме њу ју (члан 18. став 1.); да су пред Уста вом и за ко ном сви 
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јед на ки, да сва ко има пра во на јед на ку за кон ску за шти ту, без дис кри ми-
на ци је и да је за бра ње на сва ка дис кри ми на ци ја, не по сред на или по сред-
на, по би ло ком осно ву, а на ро чи то по осно ву ра се, по ла, на ци о нал не при-
пад но сти, дру штве ног по ре кла, ро ђе ња, ве ро и спо ве сти, по ли тич ког или 
дру гог уве ре ња, имов ног ста ња, кул ту ре, је зи ка, ста ро сти и пси хич ког 
или фи зич ког ин ва ли ди те та (члан 21. ст. 1. до 3.); да сва ко има пра во на 
суд ску за шти ту ако му је по вре ђе но или ус кра ће но не ко људ ско или ма-
њин ско пра во за јем че но Уста вом, као и пра во на укла ња ње по сле ди ца ко-
је су по вре дом на ста ле (члан 22. став 1.); да сва ко има пра во на жал бу или 
дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о ње го вом пра ву, 
оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су (члан 36. став 2.); да се јем чи 
пра во на рад, у скла ду са за ко ном, да сва ко има пра во на сло бо дан из-
бор ра да и да су сви ма, под јед на ким усло ви ма, до ступ на сва рад на ме ста 
(члан 60. ст. 1. до 3.).

У по ступ ку пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни суд 
утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под но си о-
ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но пра во или сло бо да.

4. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у це ло куп ну 
до ку мен та ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу, па је утвр дио сле де ће чи ње-
ни це и окол но сти од зна ча ја за од лу чи ва ње о устав ној жал би:

Од лу чу ју ћи по кон кур су за из бор ди рек то ра шко ле, Школ ски од бор 
Основ не му зич ке шко ле „Фи лип Ви шњић“ из Ши да, по при ба вље ном ми-
шље њу на став нич ког ве ћа, до нео је од лу ку број 166–2 од 27. ав гу ста 2007. 
го ди не да на рад но ме сто ди рек то ра шко ле, на ман дат ни пе ри од од че ти-
ри го ди не, не иза бе ре ни јед ног кан ди да та. У обра зло же њу од лу ке се на-
во ди да, по ми шље њу школ ског од бо ра и на став нич ког ве ћа, под но си лац 
устав не жал бе не мо же би ти иза бран за ди рек то ра шко ле, по што не по-
зна је про бле ма ти ку ма те ри јал них и људ ских ре сур са те шко ле и ло кал не 
за јед ни це, а ти ме ни за по че те про це се ве за не за школ ски раз вој ни план. 
По ред то га, шко ле у ко ји ма је под но си лац устав не жал бе ра дио пре при ја-
вљи ва ња на кон курс да ле су вр ло не по вољ но ми шље ње о ње му. Оспо ре на 
од лу ка са др жи упут ство о прав ном сред ству у ко ме се на во ди да про тив 
те од лу ке ни је до пу штен при го вор ни ти не ко дру го прав но сред ство, по-
што је, пре ма чла ну 121. став 6. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и 
вас пи та ња, прав на за шти та до пу ште на са мо про тив од лу ке ко јом је не ки 
кан ди дат иза бран, од но сно са мо про тив од лу ке о из бо ру кан ди да та а не и 
про тив од лу ке ко јом ни је дан кан ди дат ни је иза бран.

Окру жни суд у Срем ској Ми тро ви ци је 29. но вем бра 2007. го ди не до нео 
ре ше ње У-122/07, ко јим је од ба цио ту жбу под но си о ца устав не жал бе за по-
ни штај од лу ке Школ ског од бо ра Основ не му зич ке шко ле „Фи лип Ви шњић“ 
из Ши да, број 166–2 од 27. ав гу ста 2007. го ди не. У обра зло же њу ре ше ња 
Окру жни суд у Срем ској Ми тро ви ци кон ста ту је да оспо ре на од лу ка ни је 
управ ни акт и да се управ ни спор мо же во ди ти са мо про тив од лу ке о из бо ру 
ди рек то ра на ко ју је над ле жни ор ган дао са гла сност.
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Под но си лац устав не жал бе је про тив ре ше ња Окру жног су да у Срем-
ској Ми тро ви ци У-122/07 од 29. но вем бра 2007. го ди не под нео жал бу Вр-
хов ном су ду Ср би је, о ко јој је тај суд од лу чи вао као о зах те ву за ван ред но 
пре и спи ти ва ње суд ске од лу ке. Пре су дом Увп. I 7/08 од 29. ма ја 2008. го ди-
не, ко ју је Устав ни суд при ба вио слу жбе ним пу тем, Вр хов ни суд Ср би је 
од био је зах тев под но си о ца устав не жал бе као нео сно ван. По ми шље њу 
тог су да, пра вил но је од лу чио Окру жни суд у Срем ској Ми тро ви ци ка да 
је од ба цио ту жбу из ја вље ну про тив од лу ке Школ ског од бо ра Основ не му-
зич ке шко ле „Фи лип Ви шњић“ из Ши да, јер од лу ка да се на рад но ме сто 
ди рек то ра не иза бе ре ни је дан кан ди дат не пред ста вља управ ни акт.

5. За од лу чи ва ње Устав ног су да у овој прав ној ства ри, по ред већ на ве де-
них устав них од ре да ба, ре ле вант не су и од ред бе Уста ва ко ји ма је утвр ђе но да 
за ко ни тост ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се од лу чу је о пра ву, оба ве зи 
или на за ко ном за сно ва ном ин те ре су под ле же пре и спи ти ва њу пред су дом у 
управ ном спо ру, ако у од ре ђе ном слу ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на дру га чи-
ја суд ска за шти та (члан 198. став 2.), За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња 
и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 
101/05) и За ко на о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни лист СРЈ“, број 46/96).

За ко ном о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња про пи са но је: 
да де лат ност обра зо ва ња и вас пи та ња, у основ ном обра зо ва њу и вас пи-
та њу, оба вља, из ме ђу оста лих – основ на му зич ка шко ла (члан 29. став 1. 
тач ка 2.); да ди рек то ра шко ле би ра школ ски од бор, на осно ву јав ног кон-
кур са, по при ба вље ном ми шље њу на став нич ког ве ћа, да се кон курс за 
из бор ди рек то ра рас пи су је нај ка сни је три ме се ца пре ис те ка ман да та ди-
рек то ра, а од лу ка са до ку мен та ци јом о иза бра ном кан ди да ту до ста вља 
ми ни стру на са гла сност, те да се сма тра да је од лу ка ор га на упра вља ња 
о из бо ру ди рек то ра до не та, од но сно да је ми ни стар дао на њу са гла сност 
ако у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња од лу ке не до не се акт ко јим од-
би ја са гла сност, као и да уче сник кон кур са не за до во љан од лу ком о из бо ру 
ди рек то ра уста но ве има пра во на суд ску за шти ту у управ ном спо ру (члан 
59. ст. 2–6.); да се при јем у рад ни од нос вр ши на осно ву ко нач не од лу ке 
ди рек то ра о из бо ру кан ди да та на рас пи са ном кон кур су (члан 121. став 1. 
тач ка 1.), да ди рек тор до но си од лу ку о из бо ру кан ди да та у ро ку од 15 да на 
од да на ис те ка ро ка за под но ше ње при ја ва (став 5.), а да кан ди дат не за до-
во љан од лу ком о из бо ру мо же да под не се при го вор ор га ну упра вља ња у 
ро ку од 8 да на од да на до ста вља ња од лу ке (став 6.).

За ко ном о управ ним спо ро ви ма од ре ђе но је да управ ни акт, у сми слу 
тог за ко на, пред ста вља акт ко јим др жав ни ор ган и пред у зе ће или дру га ор-
га ни за ци ја у вр ше њу јав них овла шће ња ре ша ва о пра ву или оба ве зи фи-
зич ког ли ца или прав ног ли ца или дру ге стран ке у управ ној ства ри (члан 
6. став 2.); да се управ ни спор мо же по кре ну ти и про тив пр во сте пе ног 
управ ног ак та про тив ко га ни је до зво ље на жал ба у управ ном по ступ ку 
(члан 7.); да ту жи лац у управ ном спо ру мо же би ти фи зич ко ли це, прав но 
ли це или дру га стран ка ако сма тра да јој је управ ним ак том по вре ђе но не ко 
пра во или на за ко ну за сно ва ни ин те рес (члан 12.).
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6. Оце њу ју ћи на во де и раз ло ге из не те у устав ној жал би са ста но ви шта 
ци ти ра них од ре да ба Уста ва и за ко на, Устав ни суд је утвр дио да је оспо ре-
ном од лу ком Школ ског од бо ра Основ не му зич ке шко ле „Фи лип Ви шњић“ 
из Ши да по вре ђе но Уста вом за јем че но пра во под но си о ца устав не жал бе 
на прав но сред ство.

По оце ни Устав ног су да, у по у ци о прав ном сред ству до но си лац оспо-
ре не од лу ке ни је на пра ви лан на чин при ме нио од ред бе За ко на о осно ва ма 
си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња. На и ме, из бор ди рек то ра уста но ве уре-
ђен је чла ном 59. За ко на, а пра во на суд ску за шти ту у управ ном спо ру, ко је 
при па да уче сни ку кон кур са ко ји ни је за до во љан од лу ком о из бо ру ди рек-
то ра, пред ви ђе но је ста вом 6. тог чла на. С дру ге стра не, чла ном 121. на ве-
де ног За ко на уре ђу је се при јем у рад ни од нос у уста но ви. Са гла сно од ред би 
ста ва 3. тог чла на За ко на, ди рек тор уста но ве рас пи су је кон курс за при јем у 
рад ни од нос и до но си од лу ку о из бо ру, а ста вом 6. истог чла на про пи са но 
је да кан ди дат не за до во љан од лу ком ди рек то ра о из бо ру мо же да под не се 
при го вор ор га ну упра вља ња у ро ку од осам да на од да на до ста вља ња од лу-
ке. Из на ве де них за кон ских од ре да ба про из ла зи да је пра во уче сни ка кон-
кур са на прав ну за шти ту у по ступ ку из бо ра ди рек то ра шко ле пред ви ђе но 
од ред бом чла на 59. став 6. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи-
та ња, те не ма ме ста при ме ни од ред бе чла на 121. став 6. тог за ко на.

Та ко ђе, не мо же се при хва ти ти за кљу чак до но си о ца оспо ре не од лу ке да 
је прав на за шти та до пу ште на са мо про тив од лу ке ко јом је не ки кан ди дат 
иза бран. По схва та њу Устав ног су да, од лу ка школ ског од бо ра о то ме да не 
иза бе ре ни јед ног кан ди да та – исто као и од лу ка о из бо ру ди рек то ра – пред-
ста вља управ ни акт, у сми слу чла на 6. За ко на о управ ним спо ро ви ма, јер се 
до но си у вр ше њу јав ног овла шће ња да тог за ко ном, у скла ду са ци љем у ко-
ме је овла шће ње да то и њо ме се ре ша ва о пра ву уче сни ка кон кур са у управ-
ној ства ри. На и ме, у по ступ ку од лу чи ва ња о из бо ру ди рек то ра, школ ски 
од бор мо же иза бра ти јед ног од кан ди да та и од лу ку до ста ви ти над ле жном 
ми ни стру ра ди да ва ња са гла сно сти. Ме ђу тим, по сту пак по кон кур су за из-
бор ди рек то ра шко ле мо же се окон ча ти и од лу ком о то ме да се не иза бе ре 
ни је дан кан ди дат, чи ме се, не сум њи во, ре ша ва о пра ву уче сни ка кон кур-
са у управ ној ства ри. Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је оце нио да је 
оспо ре ном од лу ком по вре ђе но пра во под но си о ца устав не жал бе на прав но 
сред ство, за јем че но чла ном 36. став 2, у ве зи са чла ном 198. став 2. Уста ва.

При од лу чи ва њу о ис так ну тој по вре ди пра ва на суд ску за шти ту, ко је 
га ран ту је члан 22. Уста ва, Устав ни суд је имао у ви ду да је то пра во кон зу-
ми ра но пра вом на прав но сред ство, чи ју по вре ду је Суд утвр дио.

По оце ни Устав ног су да, оспо ре ном од лу ком ни је по вре ђе но на че ло о 
не по сред ној при ме ни људ ских и ма њин ских пра ва, утвр ђе но чла ном 18. 
Уста ва. На и ме, од ред бом ста ва 2. тог чла на пред ви ђе но је, из ме ђу оста лог, 
да се за ко ном мо же про пи са ти на чин оства ри ва ња Уста вом за јем че них 
пра ва, ако је то нео п ход но за оства ри ва ње по је ди ног пра ва због ње го ве 
при ро де. С об зи ром на са др жи ну пра ва чи ја се по вре да ис ти че у устав ној 
жал би, оце ње но је да се свр ха њи хо вог устав ног јем ства мо же по сти ћи је-
ди но ако се на чин оства ри ва ња тих пра ва про пи ше за ко ном.



834 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

У ве зи са на вод ном по вре дом за бра не дис кри ми на ци је из чла на 21. 
Уста ва, Суд је утвр дио да оспо ре на од лу ка ни је до ве ла до по вре де на ве де-
ног на че ла. На и ме, под но си лац устав не жал бе ни је пру жио до ка зе да му је 
због не ког лич ног свој ства по вре ђе но људ ско или ма њин ско пра во за јем-
че но Уста вом (in con cre to – пра во на рад), што је нео п ход на прет по став ка 
да би се мо гла утвр ди ти по вре да за бра не дис кри ми на ци је. Та ко ђе, пре ма 
оце ни Су да, оспо ре ном од лу ком ни је по вре ђе но ни пра во на рад, за јем че-
но чла ном 60. Уста ва, бу ду ћи да пра во на до ступ ност свих рад них ме ста, 
под јед на ким усло ви ма, не под ра зу ме ва и пра во уче сни ка кон кур са да за-
сну је рад ни од нос на рад ном ме сту за ко је је рас пи сан кон курс.

Суд је на шао да не ма ме ста ис ти ца њу зах те ва за ре ха би ли та ци ју у по-
ступ ку пред Устав ним су дом, бу ду ћи да је пра во на ре ха би ли та ци ју, са гла-
сно од ред би чла на 35. став 1. Уста ва, за јем че но ли цу ко је је без осно ва или 
не за ко ни то ли ше но сло бо де, при тво ре но или осу ђе но за ка жњи во де ло.

7. На осно ву од ред бе чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду, Устав-
ни суд је усво јио устав ну жал бу и оце нио да су по сле ди це утвр ђе не по вре-
де Уста вом за јем че ног пра ва та кве при ро де, да се пра вич но за до во ље ње 
под но си о ца устав не жал бе у устав но суд ском по ступ ку мо же оства ри ти 
са мом кон ста та ци јом по вре де пра ва на прав но сред ство, као и об ја вљи ва-
њем ове од лу ке у слу жбе ном гла си лу Ре пу бли ке Ср би је.

На и ме, Устав ни суд је имао у ви ду чи ње ни цу да је под но си лац устав не 
жал бе, упр кос по гре шној по у ци, ис ко ри стио сво је пра во на прав но сред-
ство, нај пре под но ше њем ту жбе Окру жном су ду у Срем ској Ми тро ви ци, 
а по том и из ја вљи ва њем жал бе Вр хов ном су ду Ср би је. С об зи ром на то 
да Устав ни суд по сту па у гра ни ца ма по ста вље ног зах те ва, а да устав ном 
жал бом ни је оспо ре но ре ше ње Окру жног су да у Срем ској Ми тро ви ци, 
ни ти пре су да Вр хов ног су да Ср би је, Суд мо же са мо да кон ста ту је по вре ду 
пра ва на прав но сред ство учи ње ну оспо ре ном од лу ком, али не мо же да 
от кло ни по сле ди це учи ње не по вре де.

По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 45. 
тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-173/2007 од 25. ју на 2009. го ди не

Ни су по вре ђе на пра ва на пра вич но су ђе ње
из чла на 32. став 1. ни пра во на прав но

сред ство из чла на 36. став 2. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба Д. С. О. из ја вље на про тив ре-
ше ња Вр хов ног су да Ср би је У. 3185/08 од 2. ју ла 2008. го ди не.



I. ОДЛУКЕ, РЕШЕЊА И ЗАКЉУЧЦИ УСТАВНОГ СУДА... 835

О б р а з л о ж е њ е
1. Д. С. О. из Б. под нео је Устав ном су ду 11. но вем бра 2008. го ди не 

до пу ште ну и бла го вре ме ну устав ну жал бу про тив ре ше ња Вр хов ног су да 
Ср би је У. 3185/08 од 2. ју ла 2008. го ди не.

Устав ном жал бом се оспо ра ва ре ше ње ко јим је од ба че на ту жба из ја-
вље на због „ћу та ња упра ве“ као пре у ра ње на, бу ду ћи да је ур ген ци ја за по-
сту па ње дру го сте пе ног ор га на по жал би под не та пр во сте пе ном ор га ну, а 
не ди рект но дру го сте пе ном ор га ну. Под но си лац устав не жал бе на во ди да 
је жал бу про тив ре ше ња пр во сте пе ног ор га на под нео пр во сте пе ном ор-
га ну за дру го сте пе ни ор ган и да је из тог раз ло га и зах тев за по сту па ње 
дру го сте пе ног ор га на по жал би под нео та ко ђе пр во сте пе ном ор га ну за 
дру го сте пе ни ор ган, с об зи ром на то да се ра ди о „по но вље ном тра же њу“ 
ко је, по ми шље њу под но си о ца, мо ра би ти учи ње но на исти на чин као и 
при ли ком под но ше ња жал бе. С об зи ром на то да је ре ше њем Вр хов ног 
су да Ср би је од ба че на ње го ва ту жба као пре у ра ње на, под но си лац устав не 
жал бе сма тра да му је ова квом од лу ком Су да по вре ђе но пра во на пра вич-
но су ђе ње из чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је и пра во на прав но 
сред ство из чла на 36. став 2. Уста ва.

2. Устав на жал ба је као прав но сред ство уста но вље на Уста вом Ре пу-
бли ке Ср би је, ко ји је сту пио на сна гу 8. но вем бра 2006. го ди не. Пре ма од-
ред ба ма чла на 170. Уста ва, устав на жал ба се мо же из ја ви ти про тив по је-
ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су 
по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска 
или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су ис цр пље на или 
ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти-
ва ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, 
Устав ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба-
ве за ма под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но 
пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у оспо ре но 
ре ше ње и до ку мен та ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу и утвр дио сле де ће 
чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за ре ша ва ње ове устав но суд ске ства ри:

Ми ни стар ство фи нан си ја, По ре ска упра ва, Фи ли ја ла Ста ри град у Бе-
о гра ду до не ло је ре ше ње 431–450/07 од 31. де цем бра 2007. го ди не, ко јим је 
у тач ки 1. из ре ке од би јен као нео сно ван зах тев под но си о ца устав не жал бе 
да по рез на до хо дак гра ђа на за при хо де од оба вља ња са мо стал не де лат но-
сти за 2008. го ди ну пла ћа пре ма па у шал но од ре ђе ном не то при хо ду, а у 
тач ки 2. из ре ке по ре ском об ве зни ку на ло же но во ђе ње по слов них књи га, 
по чев од да на оба вља ња де лат но сти 2008. го ди не.

Под но си лац устав не жал бе је про тив на ве де ног пр во сте пе ног ре ше ња 
из ја вио жал бу ко ја је у Ми ни стар ству фи нан си ја, По ре ска упра ва, Фи ли-
ја ла Ста ри град у Бе о гра ду при мље на 15. ја ну а ра 2008. го ди не. Жа ли лац 
је по том пр во сте пе ном ор га ну за дру го сте пе ни ор ган под нео зах тев за 



836 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

до но ше ње ре ше ња по жал би у да љем ро ку од се дам да на од да на при је ма 
овог зах те ва, с об зи ром на то да дру го сте пе ни ор ган ни је до нео од лу ку по 
жал би у ро ку од пе де сет да на од да на из ја вљи ва ња жал бе, а ко ји зах тев 
је при мљен у Ми ни стар ству фи нан си ја, По ре ска упра ва, Фи ли ја ла Ста ри 
град у Бе о гра ду да на 25. мар та 2008. го ди не.

Под но си лац устав не жал бе је 22. апри ла 2008. го ди не под нео ту жбу 
Вр хов ном су ду Ср би је про тив Ми ни стар ства фи нан си ја Ре пу бли ке Ср-
би је, По ре ска упра ва, Ре ги о нал ни цен тар Бе о град, с об зи ром на то да 
дру го сте пе ни ор ган ни је ре шио по жал би на пр во сте пе но ре ше ње у за-
ко ном про пи са ном ро ку, ни ти у да љем ро ку од се дам да на по по но вље-
ном тра же њу.

Вр хов ни суд Ср би је је, ре ша ва ју ћи у управ ном спо ру због „ћу та ња ад-
ми ни стра ци је“, оспо ре ним ре ше њем У. 3185/08 од 2. ју ла 2008. го ди не, од-
ба цио ту жбу као пре у ра ње ну, на осно ву од ред бе чла на 28. став 1. тач ка 
1) у ве зи са чла ном 24. За ко на о управ ним спо ро ви ма, јер је ур ген ци ја за 
по сту па ње дру го сте пе ног ор га на по жал би под не та пр во сте пе ном, уме сто 
ди рект но дру го сте пе ном ор га ну.

4. Од ред ба ма Уста ва на чи ју по вре ду се ука зу је у устав ној жал би утвр-
ђе но је: да сва ко има пра во да не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ 
уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о 
ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за 
по кре та ње по ступ ка, као и оп ту жба ма про тив ње га (члан 32. став 1.); да 
сва ко има пра во на жал бу или дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом 
се од лу чу је о ње го вом пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су 
(члан 36. став 2.).

Од ред бом чла на 24. став 1. За ко на о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни 
лист СРЈ“, број 46/96) про пи са но је да ако дру го сте пе ни ор ган ни је у ро ку 
од 60 да на или у за ко ном од ре ђе ном кра ћем ро ку до нео ре ше ње по жал-
би стран ке про тив пр во сте пе ног ре ше ња, а не до не се га ни у да љем ро ку 
од се дам да на по по но вље ном тра же њу, стран ка мо же по кре ну ти управ ни 
спор као да јој је жал ба од би је на.

Од ред бом чла на 28. став 1. тач ка 1) За ко на про пи са но је да ће суд ре-
ше њем ту жбу од ба ци ти ако утвр ди да је ту жба под не се на не бла го вре ме но 
(члан 22.) или пре вре ме но (члан 24.).

5. Оце њу ју ћи раз ло ге и на во де из не те у устав ној жал би са ста но ви-
шта на ве де них од ре да ба Уста ва и За ко на, Устав ни суд је у спро ве де ном 
по ступ ку утвр дио да под но си о цу устав не жал бе оспо ре ним ре ше њем ни-
су по вре ђе на пра ва на пра вич но су ђе ње из чла на 32. став 1. Уста ва и пра-
ва на прав но сред ство из чла на 36. став 2. Уста ва.

Устав ни суд је у по ступ ку по овој устав ној жал би утвр дио да је оспо-
ре ни акт до нео Уста вом и за ко ном уста но вљен ор ган суд ске вла сти у гра-
ни ца ма сво је над ле жно сти и у за ко ни то спро ве де ном по ступ ку, као и да 
оспо ре ни акт са др жи устав но прав но прихвaтљиве раз ло ге на ко ји ма се 
до не та од лу ка за сни ва. Вр хов ни суд Ср би је је, у скла ду са сво јим овла шће-
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њи ма из За ко на о управ ним спо ро ви ма, до нео оспо ре но ре ше ње ко јим се 
ту жба од ба цу је као пре у ра ње на. Ову сво ју од лу ку Вр хов ни суд Ср би је је 
за сно вао на чи ње ни ци да је је дан од про це сних усло ва за под но ше ње ту-
жбе у управ ном спо ру због ћу та ња упра ве, по ред ис те ка ро ка од 60 да на 
или за ко ном про пи са ног кра ћег ро ка за од лу чи ва ње дру го сте пе ног ор га-
на по жал би и то да се стран ка, пре под но ше ња ту жбе, обра ти ла дру го сте-
пе ном ор га ну по но вље ним зах те вом да у да љем ро ку од се дам да на до не-
се ре ше ње. С об зи ром на то да се под но си лац устав не жал бе ур ген ци јом 
обра тио пр во сте пе ном, уме сто ди рект но дру го сте пе ном ор га ну, Вр хов ни 
суд Ср би је је утвр дио да ни је био ис пу њен про це сни услов за обра ћа ње 
су ду, од но сно да је ту жба пре у ра ње на.

По оце ни Устав ног су да, не при хва тљи во је ста но ви ште под но си о ца 
устав не жал бе пре ма ко ме се зах тев за до но ше ње ре ше ња по жал би у на-
кнад ном ро ку од се дам да на под но си пр во сте пе ном ор га ну за дру го сте-
пе ни ор ган, као што је то слу чај са жал бом. На и ме, по сту пак по жал би се 
нај пре од ви ја пред пр во сте пе ним ор га ном ко ји ис пи ту је да ли је жал ба до-
пу ште на, бла го вре ме на и из ја вље на од овла шће ног ли ца, па се на кон овог 
ис пи ти ва ња жал ба упу ћу је дру го сте пе ном ор га ну ка ко би до нео од лу ку 
по жал би. Сто га се, у скла ду са од ред бом чла на 223. став 1. За ко на о оп-
штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), жал ба 
под но си дру го сте пе ном ор га ну пре ко пр во сте пе ног, а зах тев за по сту па-
ње дру го сте пе ног ор га на по жал би, уко ли ко ни је до нео ре ше ње по жал-
би стран ке про тив пр во сте пе ног ре ше ња у ро ку од 60 да на или у за ко ном 
од ре ђе ном кра ћем ро ку, ди рект но дру го сте пе ном ор га ну. Ово из раз ло-
га што по „ур ген ци ји“ по сту па са мо дру го сте пе ни ор ган, јер пр во сте пе ни 
ор ган прет ход но не ис пи ту је про це сне прет по став ке за ње но под но ше ње, 
као што је то слу чај са под не том жал бом.

У по гле ду на во да под но си о ца устав не жал бе да му је по вре ђе но пра во 
на прав но сред ство из чла на 36. став 2. Уста ва, Устав ни суд је утвр дио да 
је нео сно ван. На и ме, до но ше њем оспо ре ног ре ше ња под но си лац устав не 
жал бе ни је из гу био пра во на под но ше ње ту жбе у управ ном спо ру због ћу-
та ња упра ве, ка да се ис пу не прет по став ке про пи са не чла ном 24. За ко на о 
управ ним спо ро ви ма. Под но си лац устав не жал бе има мо гућ ност да се по-
жур ни цом обра ти дру го сте пе ном ор га ну за до но ше ње од лу ке по жал би, 
а уко ли ко дру го сте пе ни ор ган не од лу чи у да љем ро ку од се дам да на по 
по но вље ном тра же њу, мо же да под не се Вр хов ном су ду Ср би је ту жбу због 
ћу та ња упра ве.

С об зи ром на из ло же но, Устав ни суд је оце нио да, са гла сно од ред би 
чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 
109/07), устав ну жал бу тре ба од би ти.

6. На осно ву од ред бе чла на 45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, Суд је 
до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-1296/2008 од 19. фе бру а ра 2009. го ди не
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Ни је по вре ђе но пра во на имо ви ну
из чла на 58. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

1. Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба Стан ка М. из ја вље на про-
тив ре ше ња Ре пу блич ког ге о дет ског за во да 07 број 951–1087/07 од 26. ок-
то бра 2007. го ди не и ре ше ња Ре пу блич ког ге о дет ског за во да 07 број 951–
1456/07 од 12. де цем бра 2007. го ди не.

2. Од ба цу је се устав на жал ба из ја вље на про тив ре ше ња Ре пу блич ког 
ге о дет ског за во да 07 број 951–1086/07 од 26. ок то бра 2007. го ди не, пре су-
де Вр хов ног су да Ср би је У 3101/01 од 12. ју на 2002. го ди не и уго во ра о ку-
по про да ји Ов. бр. 1435/76 од 15. сеп тем бра 1976. го ди не.

О б р а з л о ж е њ е
1. Стан ко М. из А. под нео је, пре ко Ре пу блич ког ге о дет ског за во да, 

Устав ном су ду 11. де цем бра 2007. го ди не и 31. де цем бра 2007. го ди не, устав-
ну жал бу из ја вље ну про тив ре ше ња Ре пу блич ког ге о дет ског за во да 07 број 
951–1087/07 од 26. ок то бра 2007. го ди не, ре ше ња Ре пу блич ког ге о дет ског 
за во да 07 број 951–1456/07 од 12. де цем бра 2007. го ди не, пре су де Вр хов ног 
су да Ср би је У 3101/01 од 12. ју на 2002. го ди не и ку по про дај ног уго во ра Ов. 
бр. 1435/76 од 15. сеп тем бра 1976. го ди не, због по вре де пра ва на имо ви ну из 
чла на 58. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је и од ред бе чла на 197. Уста ва.

Под но си лац устав не жал бе на во ди да су оспо ре на ре ше ња Ре пу блич-
ког ге о дет ског за во да не за ко ни та и ис ти че да је на осно ву уго во ра о ку по-
про да ји Ов. 1435/76 од 15. сеп тем бра 1976. го ди не сте као пра во сво ји не на 
ка та стар ским пар це ла ма 2820/7 и 2820/8, а да је оспо ре ним ре ше њи ма ли-
шен тог пра ва. На и ме, под но си лац сма тра да ка сни је из вр ше на про ме на 
ре жи ма сво ји не на зе мљи шту и упис град ског гра ђе вин ског зе мљи шта као 
зе мљи шта у др жав ној сво ји ни не мо же би ти основ „за од у зи ма ње пра ва 
сво ји не сте че не на осно ву за ко на“. Та ко ђе, под но си лац сма тра да је не за-
ко ни то упи сан у ка та стар не по крет но сти као др жа лац по ро дич не стам бе-
не згра де, а не као но си лац пра ва сво ји не на пред мет ној не по крет но сти.

Под но си лац устав не жал бе је оспо рио и ре ше ње Ре пу блич ког ге о дет-
ског за во да 07 број 951–1086/07 од 26. ок то бра 2007. го ди не, ко јим је од-
лу че но о жал би Сло бо да на М. из ја вље ној про тив ре ше ња Ко ми си је за из-
ла га ње по да та ка о не по крет но сти ма и пра ви ма на њи ма за КО Алек си нац 
ван ва рош број 951–2110/06 од 12. сеп тем бра 2007. го ди не.

2. Има ју ћи у ви ду са др жи ну устав не жал бе, као и чи ње ни цу да је 
оспо ре ним ре ше њем Ре пу блич ког ге о дет ског за во да 07 број 951–1086/07 
од 26. ок то бра 2007. го ди не од лу че но о жал би Сло бо да на М., Устав ни суд 
је утвр дио да устав на жал ба не са др жи све по дат ке про пи са не од ред ба ма 
чла на 85. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС“, број 109/07), 
од но сно да не са др жи овла шће ње за за сту па ње Сло бо да на Ми ло је ви ћа.
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Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 44. став 1. По слов ни ка о ра ду 
Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), до пи сом од 15. 
апри ла 2008. го ди не оба ве стио под но си о ца о не до ста ци ма ко ји спре ча ва-
ју по сту па ње Устав ног су да по устав ној жал би и на ло жио му да, у ро ку од 
15 да на од пријемa до пи са, до ста ви уре ђе ну и до пу ње ну устав ну жал бу у 
ко јој ће на ве сти све не до ста ју ће по дат ке и уз ко ју ће при ло жи ти до ка зе 
нео п ход не за во ђе ње по ступ ка. Под но си лац је овим до пи сом упо зо рен да 
ће устав на жал ба би ти од ба че на, уко ли ко се у оста вље ном ро ку не от кло-
не не до ста ци ко ји оне мо гу ћа ва ју по сту па ње Устав ног су да по ис тој.

Под но си лац устав не жал бе у на зна че ном ро ку ни је до ста вио тра же но 
пу но моћ је за за сту па ње Сло бо да на М.

3. Са гла сно чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал ба се мо же 
из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор-
га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или 
ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су 
ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти-
ва ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис так ну тог у њој, 
Устав ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба-
ве за ма под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но 
пра во или сло бо да.

4. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у до ста вље ну 
до ку мен та ци ју и устав ном жал бом по би ја не суд ске од лу ке и утвр дио сле де-
ће чи ње ни це и окол но сти од зна ча ја за ре ша ва ње ове устав но суд ске ства ри:

Ре ше њем на чел ни ка Оде ље ња за управ не по сло ве Сек то ра за прав не 
по сло ве Ре пу блич ког ге о дет ског за во да 07 број 951–1087/07 од 26. ок то-
бра 2007. го ди не од лу че но је о жал би под но си о ца устав не жал бе из ја вље-
ној про тив ре ше ња Ко ми си је за из ла га ње по да та ка о не по крет но сти ма 
и пра ви ма на њи ма за КО Алек си нац ван ва рош број 951–2283/06 од 12. 
сеп тем бра 2007. го ди не, на тај на чин је из ме ње но на ве де но ре ше ње Ко ми-
си је, та ко што се у В1 лист не по крет но сти број 3546 под но си лац устав не 
жал бе упи су је као др жа лац по ро дич не стам бе не згра де из гра ђе не на ка та-
стар ској пар це ли број 2820/8.

У обра зло же њу ре ше ња се на во ди да је пр во сте пе ни ор ган пра вил но 
под но си о ца устав не жал бе упи сао као но си о ца пра ва ко ри шће ња на ка та-
стар ској пар це ли 2820/8, ко ја је упи са на као гра ђе вин ско зе мљи ште у др-
жав ној сво ји ни. Ово из раз ло га што је Од лу ком Скуп шти не оп шти не Алек-
си нац из 1979. го ди не, ко ја је об ја вље на у „Ме ђу оп штин ском слу жбе ном 
ли сту“, број 27/79, пред мет на ка та стар ска пар це ла про гла ше на град ским 
гра ђе вин ским зе мљи штем, ко је је сход но од ред ба ма та да ва же ћег за ко на 
пред ста вља ло зе мљи ште у др жав ној сво ји ни и ко је, са гла сно од ред би чла-
на 79. став 3. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
47/03 и 34/06), оста је у др жав ној сво ји ни, ако по себ ним за ко ном ни је дру га-
чи је од ре ђе но. Та ко ђе се на во ди да је пр во сте пе ни ор ган по гре шно од ре дио 
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вр сту пра ва у В1 ли сту, јер је за обје кат – по ро дич ну стам бе ну згра ду ко ја 
је из гра ђе на на пар це ли 2820/8, као вр сту пра ва од ре дио сво ји ну иако је у 
Г ли сту упи са на за бе ле шка да је обје кат из гра ђен без гра ђе вин ске до зво ле. 
Ка ко је обје кат из гра ђен 1976. го ди не, а пре ма та да ва же ћим про пи си ма 
би ло је про пи са но при ба вља ње одо бре ња за из град њу, то се под но си лац 
устав не жал бе мо же упи са ти са мо као др жа лац тог објек та.

Ре ше њем на чел ни ка Оде ље ња за управ не по сло ве Сек то ра за прав не 
по сло ве Ре пу блич ког ге о дет ског за во да 07 број 951–1456/07 од 12. де цем-
бра 2007. го ди не од би је на је жал ба под но си о ца устав не жал бе из ја вље на 
про тив ре ше ња Ко ми си је за из ла га ње по да та ка о не по крет но си ма и пра-
ви ма на њи ма за КО Алек си нац ван ва рош број 951–2282/06, од 12. но вем-
бра 2007. го ди не, као нео сно ва на.

У обра зло же њу овог ре ше ња се на во ди да је уви дом у по се дов ни лист 
број 3545 КО Алек си нац утвр ђе но да је ка та стар ска пар це ла број 2820/7 
др жав на сво ји на, а да је ко ри сник С. Ми ли сав. Овај упис је на стао по 
осно ву уго во ра о ку по про да ји Ов. број 1435/76 од 15. сеп тем бра 1976. го-
ди не, као ис пра ве по доб не за сти ца ње пра ва на зе мљи шту. Та ко ђе је утвр-
ђе но да је под но си лац устав не жал бе, као жа ли лац у овој прав ној ства ри, 
био упи сан као ко ри сник ка та стар ске пар це ле број 2820/8.

5. Од ред ба ма чла на 58. Уста ва за јем че но је пра во на мир но ужи ва ње 
сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва сте че них на осно ву за ко на (став 1.) 
и утвр ђе но је да пра во сво ји не мо же би ти од у зе то или огра ни че но са мо 
у јав ном ин те ре су утвр ђе ном на осно ву за ко на, уз на кна ду ко ја не мо же 
би ти ни жа од тр жи шне (став 2.) и да се за ко ном мо же огра ни чи ти на чин 
ко ри шће ња имо ви не (став 3.).

Пре ма чла ну 82. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС“, број 109/07) устав на жал ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач ног 
ак та или рад ње др жав ног ор га на или ор га ни за ци је ко јој је по ве ре но јав-
но овла шће ње, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска 
пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви-
ђе на дру га прав на сред ства, или је за ко ном ис кљу че но пра во на њи хо ву 
суд ску за шти ту.

Пре ма чла ну 84. став 1. За ко на о Устав ном су ду устав на жал ба се мо-
же из ја ви ти у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња по је ди нач ног ак та, од-
но сно од да на пред у зи ма ња рад ње ко јом се по вре ђу је или ус кра ћу је људ-
ско или ма њин ско пра во и сло бо да за јем че на Уста вом.

Чла ном 113. За ко на је про пи са но: да се устав на жал ба мо же из ја ви ти 
и про тив по је ди нач ног ак та или рад ње др жав ног ор га на или ор га ни за-
ци је ко јој је по ве ре но јав но овла шће ње, а ко јим је по вре ђе но или ус кра-
ће но људ ско или ма њин ско пра во и сло бо да за јем че на Уста вом, ако је 
тај акт или рад ња из вр ше на од да на про гла ше ња Уста ва до да на сту па ња 
на сна гу овог за ко на (став 2.); да се устав на жал ба у слу ча ју из ста ва 2. 
овог чла на мо же из ја ви ти у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна гу 
овог за ко на (став 3.).
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За ко ном о др жав ном пре ме ру и ка та стру и упи си ма пра ва на не по крет-
но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 
34/01, 25/02 и 101/05) про пи са но је: да се но си лац пра ва на зе мљи шту од ре-
ђу је пре ма ста њу по след њег упи са у ка та стру зе мљи шта, та ко што ко ми си ја 
од ре ђу је ли це ко је је у ка та стру зе мљи шта упи са но на осно ву ис пра ве ко ја 
је у вре ме упи са би ла по доб на за сти ца ње пра ва на зе мљи шту и ли це ко-
је по се ду је обје кат на зе мљи шту, за ко ји у вре ме из град ње ни је про пи са но 
из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле, од но сно обје кат из гра ђен у скла ду са гра ђе-
вин ском до зво лом (члан 69а став 3. тач. 2. и 4.); да се до упи са пра ва сво ји не 
на згра ди или дру гом гра ђе вин ском објек ту из гра ђе ном без до зво ле, ка да 
је до зво ла услов за град њу, или пре ко ра че њем овла шће ња из до зво ле, као 
и упи са овог пра ва на згра ди или дру гом гра ђе вин ском објек ту за ко ји ни је 
из да та упо треб на до зво ла, упи су ју по да ци о објек ту и др жа о цу у В лист не-
по крет но сти, ако овим за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но (члан 58з став 1.); 
да се у овом слу ча ју у Г лист не по крет но сти ста вља за бе ле шка да је обје кат 
из гра ђен без до зво ле или пре ко ра че њем овла шће ња из до зво ле, од но сно да 
за обје кат ни је из да та упо треб на до зво ла (члан 58з став 4.).

Од ред бом чла на 79. став 3. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу-
жбе ни гла сник РС“, бр. 47/03 и 34/06) про пи са но је да оста ло гра ђе вин ско 
зе мљи ште, ко је је до да на сту па ња на сна гу овог за ко на, на осно ву за ко на 
од ре ђе но као град ско гра ђе вин ско зе мљи ште у др жав ној сво ји ни, оста је у 
др жав ној сво ји ни, ако по себ ним за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.

6. Ана ли зи ра ју ћи на ве де не од ред бе за ко на и оце њу ју ћи раз ло ге и на во де 
из не те у устав ној жал би са ста но ви шта на ве де них од ре да ба Уста ва, Устав ни 
суд је утвр дио да је оспо ре ним ре ше њем Ре пу блич ког ге о дет ског за во да 07 
број 951–1087/07 од 26. ок то бра 2007. го ди не под но си лац устав не жал бе упи-
сан као др жа лац по ро дич не стам бе не згра де, из раз ло га што се у кон крет ном 
слу ча ју ра ди о објек ту за ко ји ни је при ба вље на гра ђе вин ска до зво ла, што је 
нео п хо дан услов за упис пра ва сво ји не на згра ди или дру гом гра ђе вин ском 
објек ту, а да је оспо ре ним ре ше њем Ре пу блич ког ге о дет ског за во да 07 број 
951–1456/07 од 12. де цем бра 2007. го ди не од би је на жал ба под но си о ца устав-
не жал бе, јер је утвр ђе но да под но си лац ни ка да ни је ни био ко ри сник ка та-
стар ске пар це ле број 2820/7. Устав ни суд шти ти пра во на мир но ужи ва ње 
имо ви не на на чин да спре чи органe др жав не вла сти у огра ни ча ва њу или од-
у зи ма њу на ве де ног пра ва, осим ако је то огра ни че ње за сно ва но на за ко ну. 
У кон крет ном слу ча ју оспо ре на ре ше ња над ле жних ор га на су уте ме ље на на 
За ко ну о др жав ном пре ме ру и ка та стру и упи си ма пра ва на не по крет но сти-
ма, па је сто га Устав ни суд оце нио да под но си о цу устав не жал бе ни је по вре-
ђе но пра во га ран то ва но од ред ба ма чла на 58. Уста ва.

Устав ни суд је оце нио као нео сно ва не и на во де под но си о ца устав-
не жал бе у по гле ду по вре де од ре да ба чла на 197. Уста ва. Овим од ред ба-
ма Уста ва се за бра њу је по врат но деј ство за ко на и дру гих оп штих ака та. 
То ни је у не по сред ној за шти ти људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо да за-
јем че них Уста вом, те се на тим од ред ба ма не мо же за сни ва ти ни устав но-
суд ска за шти та тих пра ва пу тем устав не жал бе.
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7. Раз ма тра ју ћи до пу ште ност устав не жал бе у по гле ду оспо ре не пре-
су де Вр хов ног су да Ср би је У 3101/01 од 12. ју на 2002. го ди не и уго во ра о 
ку по про да ји Ов. бр. 1435/76 од 15. сеп тем бра 1976. го ди не, Устав ни суд је 
утвр дио да из на ве де них од ре да ба Уста ва и За ко на о Устав ном су ду про-
из ла зи да се устав на жал ба мо же из ја ви ти са мо про тив по је ди нач ног ак-
та ко ји је до нет или рад ње ко ја је из вр ше на на кон про гла ше ња Уста ва од 
8. но вем бра 2006. го ди не, као и да је јед на од прет по став ки за до пу ште-
ност устав не жал бе да је из ја вље на про тив по је ди нач ног ак та (или рад-
ње) чи ји је до но си лац др жав ни ор ган или ор га ни за ци ја ко јој су по ве ре на 
јав на овла шће ња. Оспо ре на пре су да Вр хов ног су да Ср би је У 3101/01 од 
12. ју на 2002. го ди не је до не та пре сту па ња на сна гу Уста ва, а уго вор о ку-
по про да ји, по оце ни Устав ног су да, не пред ста вља по је ди нач ни прав ни 
акт по до бан за оспо ра ва ње устав ном жал бом у сми слу од ре да ба Уста ва и 
За ко на о Устав ном су ду. Из тих раз ло га Суд је оце нио да устав ну жал бу 
у овом де лу тре ба од ба ци ти, са гла сно чла ну 36. став 1. тач ка 4) За ко на о 
Устав ном су ду, јер не по сто је прет по став ке утвр ђе не Уста вом и За ко ном 
за во ђе ње по ступ ка.

У по гле ду оспо ре ног ре ше ња Ре пу блич ког ге о дет ског за во да 07, број 
951–1086/07 од 26. ок то бра 2007. го ди не, Устав ни суд кон ста ту је да њи ме 
ни је од лу че но о жал би под но си о ца устав не жал бе, већ о жал би Сло бо да на 
М., па ка ко под но си лац устав не жал бе ни је по сту пио по до пи су Устав ног 
су да, од но сно ни је до ста вио овла шће ње за за сту па ње Сло бо да на М., Суд 
је оце нио да устав ну жал бу у овом де лу тре ба од ба ци ти, са гла сно од ред би 
чла на 36. став 1. тач ка 3) За ко на о Устав ном су ду, по што у оста вље ном ро-
ку ни су от кло ње ни не до ста ци ко ји оне мо гу ћа ва ју по сту па ње Су да.

8. На осно ву из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач ка 9), чла на 46. тач ка 
9), чла на 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду и чла на 84. По слов ни ка о ра ду 
Устав ног су да, од лу че но је као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-242/2007 од 16. апри ла 2009. го ди не

Ни је по вре ђе но пра во на пра вич но су ђе ње
из чла на 32. став 1. Уста ва

Устав ни суд до нео је

О Д Л У К У

Од би ја се као нео сно ва на устав на жал ба З. М. из ја вље на про тив ре-
ше ња Ми ни стар ства фи нан си ја – По ре ска упра ва – Фи ли ја ла Ниш број 
431–92–166к-1/04-Б од 16. мар та 2006. го ди не, ре ше ња Ми ни стар ства фи-
нан си ја – По ре ска упра ва 

– Ре ги о нал ни цен тар Ниш број 436–923/04 од 24. ав гу ста 2006. го ди не 
и пре су де Вр хов ног су да Ср би је У. 4993/06 од 26. апри ла 2007. го ди не.
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О б р а з л о ж е њ е
1. З. М. из Н. из ја ви ла је 13. де цем бра 2007. го ди не устав ну жал бу про тив 

ре ше ња Ми ни стар ства фи нан си ја – По ре ска упра ва – Фи ли ја ла Ниш бр. 431
–92–166к-1/04-Б од 16. мар та 2006. го ди не, ре ше ња Ми ни стар ства фи-

нан си ја – По ре ска упра ва – Ре ги о нал ни цен тар Ниш бр. 436–923/04 од 24. 
ав гу ста 2006. го ди не и пре су де Вр хов ног су да Ср би је У. 4993/2006 од 26. 
апри ла 2007. го ди не, због по вре де пра ва на пра вич но су ђе ње из чла на 32. 
став 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је.

Под но си тељ ка устав не жал бе на во ди да Вр хов ни суд Ср би је у пре су-
ди У. 4993/2006 од 26. апри ла 2007. го ди не ни је оце нио до каз да су ак ци је 
ДИН „Фа бри ка ду ва на“ АД Ниш ко ти ра не на бер зи у то ку 2003. го ди не, 
ни ти до каз да је ПРО СПЕКТ ДИН „Фа бри ка ду ва на“ АД Ниш рас по ла гао 
по дат ком о ко ри го ва ној књи го вод стве ној вред но сти јед не ак ци је, на дан 
31. де цем бра 2002. Го ди не, од 3.452,66 ди на ра. Услед то га, пре ма ми шље њу 
под но си тељ ке устав не жал бе, Вр хов ни суд Ср би је ни је при ме нио од ред бе 
чла на 74. став 4. За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на већ чла на 74. ст. 5. и 6, 
чи ме су по вре ђе на ње на „Уста вом Ре пу бли ке Ср би је за га ран то ва на пра ва о 
пра вич ној и не при стра сној при ме ни за кон ских од ре да ба за ову ма те ри ју“. 

У устав ној жал би се ис ти че и да Вр хов ни суд Ср би је ни је при хва тио 
пред лог за за ка зи ва ње јав не сед ни це на ко јој би се из не ли ста во ви стра-
на ка, као ни пред лог за ре ша ва ње спор ног од но са „при ме ном прин ци па 
ди рект не ју рис дик ци је – оце ном при ло же них до ка за“.

2. Пре ма од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на жал-
ба мо же се из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор-
га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, а ко ји ма се 
по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не 
Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за 
њи хо ву за шти ту.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом ис пи ти ва ња 
осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог зах те ва, Устав ни суд 
утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под но си о-
ца устав не жал бе по вре ђе но ње го во Уста вом за јем че но пра во или сло бо да.

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у пре су ду Вр-
хов ног су да Ср би је У. 4993/06 од 26. апри ла 2007. го ди не и утвр дио чи ње-
ни це и окол но сти од зна ча ја за ре ша ва ње ове устав но суд ске ства ри.

Оспо ре ном пре су дом Вр хов ни суд Ср би је од био је као нео сно ва ну ту-
жбу ра ди по ни шта ја ре ше ња Ми ни стар ства фи нан си ја – По ре ска упра-
ва – Ре ги о нал ни цен тар Ниш број 436–923/04 од 24. ав гу ста 2006. го ди не. 
У обра зло же њу пре су де Вр хов ни суд Ср би је на во ди: да из спи са пред ме-
та про из ла зи да је у пр во сте пе ном по ступ ку чи ње нич но ста ње пот пу но и 
пра вил но утвр ђе но, да ни су учи ње не по вре де пра ви ла по ступ ка и да су пра-
вил но при ме ње не од ред бе чла на 72. став 1. тач ка 4), чла на 73. став 1. и чла на 
74. став 5. За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 
24/01, 80/02, 135/04 и 62/06); да из спи са та ко ђе про ис ти че да је пр во сте пе но 
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ре ше ње до не то у из вр ше њу пре су де Вр хов ног су да Ср би је У. 5688/04 од 30. 
мар та 2005. го ди не, те да је пр во сте пе ни ор ган у све му по сту пио по прав ном 
схва та њу и при мед ба ма то га су да из не тим у на ве де ној пре су ди: да је сто га 
ту же ни пра вил но од лу чио ка да је од био жал бу ту жи ље из ја вље ну про тив 
пр во сте пе ног ре ше ња ко јим је утвр ђе на ње на по ре ска оба ве за.

4. Од ред ба ма Уста ва, на чи ју по вре ду се устав ном жал бом ука зу је, 
утвр ђе но је да сва ко има пра ва да не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ 
уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о 
ње го вим пра ви ма и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за 
по кре та ње по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га (члан 32. став 1.).

За оце ну осно ва но сти устав не жал бе, у кон крет ном слу ча ју, од зна-
ча ја су од ред бе За ко на о управ ним спо ро ви ма („Слу жбе ни лист СРЈ“, 
број 46/96), ко ји ма је про пи са но: да о управ ним спо ро ви ма суд ре ша ва 
у не јав ној сед ни ци (члан 32.); да, због сло же но сти прав не ства ри, или 
ако ина че на ђе да је то по треб но ра ди бо љег раз ја шње ња ста ња ства ри, 
суд мо же ре ши ти да се одр жи усме на рас пра ва, а да из истих раз ло га и 
стран ка мо же пред ло жи ти да се одр жи усме на рас пра ва (члан 33.); да суд 
ре ша ва спор, по пра ви лу, на осно ву чи ње ни ца ко је су утвр ђе не у управ-
ном по ступ ку, да ће суд оспо ре ни управ ни акт по ни шти ти пре су дом, 
ако на ђе да се спор не мо же рас пра ви ти на осно ву чи ње ни ца утвр ђе них 
у управ ном по ступ ку због то га што у по гле ду утвр ђе них чи ње ни ца по-
сто ји про тив реч ност у спи си ма, што су оне у бит ним тач ка ма не пот пу но 
утвр ђе не, што је из утвр ђе них чи ње ни ца из ве ден не пра ви лан за кљу чак у 
по гле ду чи ње нич ног ста ња или ако на ђе да су у управ ном по ступ ку по-
вре ђе на пра ви ла по ступ ка, што је би ло од ути ца ја на ре ша ва ње ства ри, 
те да суд мо же сам утвр ди ти чи ње нич но ста ње и на осно ву та ко утвр-
ђе ног чи ње нич ног ста ња до не ти пре су ду, од но сно ре ше ње, ако би по ни-
ште ње оспо ре ног управ ног ак та по ста ву 2. овог чла на и по нов но во ђе ње 
по ступ ка пред над ле жним ор га ном иза зва ло за ту жи о ца ште ту ко ја би се 
те шко мо гла ис пра ви ти, или ако је на осно ву јав них ис пра ва или дру гих 
до ка за у спи си ма пред ме та очи глед но да је чи ње нич но ста ње друк чи је од 
оно га ко је је утвр ђе но у управ ном по ступ ку или ако је у истом спо ру већ 
по ни штен управ ни акт, а над ле жни ор ган ни је у све му по сту пио по пре-
су ди, као и да у слу ча ју из ста ва 3. овог чла на, суд утвр ђу је чи ње нич но 
ста ње на рас пра ви, или пре ко јед ног чла на ве ћа, или пре ко дру гог су да 
или пре ко дру гог ор га на, а на рас пра ву се по зи ва и стран ка (члан 38.); да 
кад на ђе да оспо ре ни акт тре ба по ни шти ти, суд мо же, ако при ро да ства-
ри то до зво ља ва и ако утвр ђе но чи ње нич но ста ње пру жа по у здан основ 
за то, пре су дом ре ши ти управ ну ствар, те да та ква пре су да у све му за ме-
њу је по ни ште ни акт (члан 41. став 3.).

5. Оце њу ју ћи на во де и раз ло ге из не те у устав ној жал би са ста но ви шта 
на ве де них од ре да ба Уста ва и За ко на, Устав ни суд је утвр дио да оспо ре ном 
пре су дом Вр хов ног су да Ср би је ни је по вре ђе но Уста вом за јем че но пра во 
на ко је под но си тељ ка устав не жал бе ука зу је.
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Из на ве де них од ре да ба За ко на о управ ном спо ру про из ла зи да суд, по 
пра ви лу, ре ша ва у не јав ној сед ни ци, а са мо из у зет но мо же ре ши ти да одр-
жи усме ну рас пра ву, кад про це ни да то зах те ва ју сло же ност прав не ства ри 
или по тре ба да се чи ње нич но ста ње раз ја сни. По ред то га, суд не ма оба ве-
зу већ са мо мо гућ ност од лу чи ва ња у спо ру пу не ју рис дик ци је, и то кад су 
ис пу ње ни за ко ном про пи са ни усло ви, ко ји се ти чу при ро де управ не ства-
ри и утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња. Та ко ђе, пре ма на че лу оба ве зно сти из-
вр ше ња суд ских пре су да од стра не ор га на упра ве, над ле жни ор ган мо ра 
из вр ши ти суд ску пре су ду не са мо та ко што ће до не ти дру ги акт уме сто 
по ни ште ног већ но ви управ ни акт мо ра до не ти у све му пре ма прав ном 
схва та њу и при мед ба ма су да из не тим у обра зло же њу пре су де.

Сто га, Устав ни суд на ла зи да је за ко ни тост ре ше ња про тив ко јег је 
под не та ту жба Вр хов ном су ду Ср би је це ње на у по ступ ку ко ји је спро ве ден 
у скла ду са од ред ба ма ва же ћег про це сног за ко на, а обра зло же ње оспо ре-
не пре су де са др жи устав но прав но при хва тљи ве раз ло ге ко ји се од но се на 
при ме ну ма те ри јал ног пра ва, а на ко ји ма се за сни ва од лу ка Вр хов ног су да 
о од би ја њу ту жбе као нео сно ва не.

Не при хва та њем пред ло га под но си тељ ке устав не жал бе да суд од лу-
чи на усме ној рас пра ви или у спо ру пу не ју рис дик ци је, пре ма ста но ви шту 
Устав ног су да, Вр хов ни суд Ср би је ни је по вре дио ње но пра во на пра вич-
но су ђе ње за јем че но од ред ба ма чла на 32. Уста ва.

Оста ли на во ди и раз ло зи ко ји су из не ти у устав ној жал би из раз су су-
бјек тив не оце не под но си тељ ке о по гре шној при ме ни од ре да ба про це сног 
и ма те ри јал ног пра ва и о по гре шно утвр ђе ном чи ње нич ном ста њу, али 
ни су до каз о учи ње ној по вре ди устав ног пра ва на пра вич но су ђе ње.

По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је оце нио да устав ну жал бу тре ба 
од би ти, са гла сно чла ну 89. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни 
гла сник РС“, број 109/07).

6. На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 45. тач ка 9) За ко на о Устав-
ном су ду, Суд је до нео Од лу ку као у из ре ци.

Од лу ка Устав ног су да број:
Уж-251/2007 од 21. ма ја 2009. го ди не
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СТА ВО ВИ УСТАВ НОГ СУ ДА У ПО СТУП КУ
ИС ПИ ТИ ВА ЊА И ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА ПО УСТАВ НОЈ ЖАЛ БИ

(интегрални текст)

Уставни суд је, на редовним седницама од 30. октобра 2008. године и 
2. априла 2009. године, усвојио следеће:

С Т А В О В Е1

I
СТА ВО ВИ КО ЈИ СЕ ОД НО СЕ НА ПО СТУ ПАК 

ПРЕТ ХОД НОГ ИС ПИ ТИ ВА ЊА УСТАВ НЕ ЖАЛ БЕ

1.  Ко ја су то пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом Ре пу бли ке Ср би је или 
за шти ће на пра ва чи јом се по вре дом или ус кра ћи ва њем сти че мо-
гућ ност из ја вљи ва ња устав не жал бе?

Став: Устав ном жал бом шти те се сва људ ска и ма њин ска пра ва и сло-
бо де, ин ди ви ду ал на и ко лек тив на, за јем че на Уста вом, не за ви сно од њи-
хо вог си сте мат ског ме ста у Уста ву и не за ви сно од то га да ли су из ри чи то 
угра ђе на у Устав или су у устав но прав ни си стем им пле мен ти ра на по твр-
ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма.

2.  Шта мо же би ти пред мет устав не жал бе, од но сно про тив ко јих се 
све по је ди нач них ака та или рад њи др жав них ор га на или ор га ни за-
ци ја ко је вр ше јав на овла шће ња мо же из ја ви ти устав на жал ба?

Став: Устав на жал ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач ног ак та или 
рад ње свих др жав них ор га на ко ји су но си о ци за ко но дав не, из вр шне или 
суд ске вла сти.

Став: Устав на жал ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач ног ак та или 
рад ње свих но си ла ца јав них овла шће ња.

3.  Кад се сма тра да су ис цр пље на прав на сред ства у управ ном, пре кр-
шај ном и суд ском по ступ ку?

А) Ста во ви ко ји се од но се на по је ди не по ступ ке

3.1.

Став: У управ ном по ступ ку, до но ше њем од лу ке по ту жби, сма тра ће се 
да је ис цр пље но по след ње прав но сред ство пре из ја вљи ва ња устав не жал бе.

Уко ли ко је до зво ље на жал ба про тив од лу ке у управ ном спо ру или 
зах тев за ван ред но пре и спи ти ва ње суд ске од лу ке, до но ше њем од лу ке по 
1 Коначан текст Ставова Уставног суда у поступку испитивања и одлучивања по уставној 

жалби, у интегралном облику, утврдила је Редакциона комисија Уставног суда, на седници 
од 10. априла 2009. године.
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овим прав ним сред стви ма сма тра ће се да је ис цр пље но по след ње прав но 
сред ство пре из ја вљи ва ња устав не жал бе.

Из у зет но, ако је ис кљу че на мо гућ ност управ ног спо ра, до но ше њем 
од лу ке по жал би про тив по је ди нач ног ак та до не тог у управ ном по ступ ку 
сма тра ће се да је ис цр пље но по след ње прав но сред ство пре из ја вљи ва ња 
устав не жал бе.

Став: У слу ча ју да је под но си лац устав не жал бе про тив прав но сна жне 
од лу ке су да у управ ном спо ру под нео ини ци ја ти ву јав ном ту жи о цу за по ди-
за ње зах те ва за за шти ту за ко ни то сти, бла го вре ме ност устав не жал бе ће се 
це ни ти у од но су на дан до ста вља ња од лу ке су да, од но сно ор га на управ ног 
од лу чи ва ња по по след њем прав ном сред ству, у сми слу прет ход ног Ста ва.

3.2.

Став: У пре кр шај ном по ступ ку, до но ше њем од лу ке по жал би на пр-
во сте пе ну од лу ку, од но сно од лу ке по зах те ву за ван ред но пре и спи ти ва ње 
прав но сна жног ре ше ња о пре кр ша ју (уко ли ко је до зво љен), сма тра ће се да 
је ис цр пље но по след ње прав но сред ство пре из ја вљи ва ња устав не жал бе.

Став: У слу ча ју да је под но си лац устав не жал бе про тив прав но сна-
жног ре ше ња о пре кр ша ју под нео ини ци ја ти ву јав ном ту жи о цу за по ди-
за ње зах те ва за за шти ту за ко ни то сти, бла го вре ме ност устав не жал бе ће се 
це ни ти у од но су на дан до ста вља ња од лу ке су да, од но сно ор га на управ ног 
од лу чи ва ња по по след њем прав ном сред ству, у сми слу прет ход ног Ста ва.

3.3.

Став: У кри вич ном по ступ ку, до но ше њем од лу ке по жал би на пр во сте-
пе ну, од но сно на дру го сте пе ну пре су ду или по жал би на ре ше ње, сма тра ће се 
да је ис цр пље но по след ње прав но сред ство пре из ја вљи ва ња устав не жал бе.

Став: У слу ча ју да је под но си лац устав не жал бе про тив прав но сна жне 
од лу ке су да у кри вич ном по ступ ку под нео ини ци ја ти ву јав ном ту жи о-
цу за по ди за ње зах те ва за за шти ту за ко ни то сти, бла го вре ме ност устав не 
жал бе ће се це ни ти у од но су на дан до ста вља ња од лу ке су да по по след њем 
прав ном сред ству, у сми слу прет ход ног Ста ва.

Став: Уко ли ко је устав на жал ба из ја вље на про тив од лу ке Вр хов ног 
су да Ср би је до не те по зах те ву за ис пи ти ва ње за ко ни то сти прав но сна-
жне пре су де, као и про тив суд ских од лу ка ко је су прет хо ди ле том зах те ву, 
Устав ни суд мо же ме ри тор но од лу чи ва ти са мо о од лу ци до не тој по во дом 
из ја вље ног ван ред ног прав ног сред ства, док ће устав ну жал бу у де лу у ко-
ме се оспо ра ва ју од лу ке ни же сте пе них су до ва од ба ци ти као не бла го вре-
ме ну (ако је под не та по про те ку ро ка утвр ђе ног За ко ном о Устав ном су-
ду), или не до пу ште ну (ако су оспо ре ни ак ти до не ти пре Уста ва).

3.4.

Став: У по ступ ку за при вред не пре сту пе, до но ше њем од лу ке по жал-
би на пр во сте пе ну од лу ку су да сма тра ће се да је ис цр пље но по след ње 
прав но сред ство пре из ја вљи ва ња устав не жал бе.
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3.5.

Став: У пар нич ном и ван пар нич ном по ступ ку, до но ше њем пре су де 
по ре ви зи ји сма тра ће се да је ис цр пље но по след ње прав но сред ство пре 
из ја вљи ва ња устав не жал бе.

У слу ча је ви ма ка да ре ви зи ја за ко ном ни је до зво ље на, до но ше њем од-
лу ке по жал би на пре су ду или жал би на ре ше ње сма тра ће се да је ис цр-
пље но по след ње прав но сред ство пре из ја вљи ва ња устав не жал бе.

Став: У слу ча ју да је под но си лац устав не жал бе у пар нич ном по ступ ку 
из ја вио зах тев за за шти ту за ко ни то сти, рок за под но ше ње устав не жал бе ра-
чу на ће се у од но су на дан до ста вља ња од лу ке су да о том прав ном сред ству.

Из у зет но:
а) ако је под но си лац устав не жал бе из ја вио устав ну жал бу пре од лу ке су да 

по ње го вом зах те ву за за шти ту за ко ни то сти, Устав ни суд ће о устав ној жал би 
од лу чи ти тек на кон до но ше ња од лу ке по зах те ву за за шти ту за ко ни то сти;

б) ако је стран ка из ја ви ла устав ну жал бу по сле при је ма оба ве ште ња 
да јав ни ту жи лац не ће из ја ви ти зах тев за за шти ту за ко ни то сти, а са ма не 
из ја ви ово ван ред но прав но сред ство, бла го вре ме ност устав не жал бе ће 
се це ни ти у од но су на дан до ста вља ња од лу ке су да по по след њем прав ном 
сред ству, у сми слу прет ход ног Ста ва.

Став: Уко ли ко је устав на жал ба из ја вље на про тив ре ше ња Вр хов ног 
су да Ср би је о од ба ци ва њу ре ви зи је или од лу ке по зах те ву за за шти ту за-
ко ни то сти, као и про тив од лу ка ко је су прет хо ди ле из ја вљи ва њу ових ван-
ред них прав них сред ста ва, Устав ни суд мо же ме ри тор но од лу чи ва ти са мо 
о од лу ци до не тој по во дом из ја вље ног ван ред ног прав ног сред ства, док ће 
устав ну жал бу у де лу у ко ме се оспо ра ва ју од лу ке ни же сте пе них су до ва 
од ба ци ти као не бла го вре ме ну (ако је под не та по про те ку ро ка утвр ђе ног 
За ко ном), или не до пу ште ну (ако су оспо ре ни ак ти до не ти пре Уста ва).

3.6.

Став: У из вр шном по ступ ку, до но ше њем од лу ке по жал би, од но сно 
при го во ру, сма тра ће се да је ис цр пље но по след ње прав но сред ство пре 
из ја вљи ва ња устав не жал бе.

Б) Став ко ји се од но си на све по ступ ке

Под но ше ње ини ци ја ти ве јав ном ту жи о цу за по ди за ње зах те ва за за-
шти ту за ко ни то сти у управ ном по ступ ку, управ ном спо ру, пре кр шај ном 
по ступ ку и кри вич ном по ступ ку не сма тра се оправ да ним раз ло гом за про-
пу шта ње ро ка за из ја вљи ва ње устав не жал бе и под но ше ње пред ло га за по-
вра ћај у пре ђа шње ста ње.

4. Ка да се сма тра да ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства?

Став: Устав ни суд ће од лу чи ва ти о устав ној жал би кад је ис кљу че но 
пра во на суд ску за шти ту или ка да ни су обез бе ђе на (пред ви ђе на) дру га 
прав на сред ства.
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5. Ак тив на ле ги ти ма ци ја за из ја вљи ва ње устав не жал бе

Став: Пра во на устав ну жал бу има сва ко фи зич ко или прав но ли це, 
до ма ће или стра но, уко ли ко је ти ту лар Уста вом за јем че них људ ских и ма-
њин ских пра ва и сло бо да.

Став: Дру го фи зич ко ли це, др жав ни или дру ги ор ган над ле жан за пра-
ће ње и оства ри ва ње људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо да мо же, на осно ву 
по себ ног пи сме ног овла шће ња, под не ти устав ну жал бу у име ли ца ко је сма-
тра му је по вре ђе но или ус кра ће но пра во или сло бо да за јем че на Уста вом.

6. Рок за из ја вљи ва ње устав не жал бе

Став: Рок за под но ше ње устав не жал бе је пре клу зи ван. Са мо из у зет-
но се мо же до зво ли ти по вра ћај у пре ђа шње ста ње у скла ду са За ко ном о 
Устав ном су ду.

Став: За по је ди на чан акт по че так ро ка од ре ђен је да ном до ста вља ња 
ак та до не тог по по след њем ис цр пље ном прав ном сред ству.

Став: За рад њу је по че так ро ка ве зан за дан пред у зи ма ња или пре-
стан ка рад ње, а рок се ра чу на од да на са зна ња под но си о ца устав не жал бе 
о пред у зи ма њу или пре стан ку рад ње.

Став: За про пу ште ну рад њу, рок се ра чу на у сва ком кон крет ном слу-
ча ју, за ви сно од по на ша ња ор га на и по на ша ња под но си о ца устав не жал бе.

7.  Бла го вре ме ност и уред ност устав не жал бе из ја вље не на кон про гла-
ше ња Уста ва, а пре сту па ња на сна гу За ко на о Устав ном су ду

Став: Устав на жал ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач ног ак та ко ји 
је до нет или рад ње ко ја је из вр ше на на кон про гла ше ња Уста ва, нај ка сни је 
у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна гу За ко на о Устав ном су ду.

Уко ли ко је по је ди нач ни акт до нет по сле сту па ња на сна гу Уста ва, али је 
до ста вљен по сле сту па ња на сна гу За ко на о Устав ном су ду, устав на жал ба се 
мо же из ја ви ти нај ка сни је 30 да на од да на до ста вља ња.

Став: Не по сто је прет по став ке из Уста ва и За ко на о Устав ном су ду да 
Устав ни суд од лу чу је о устав ним жал ба ма про тив по је ди нач них ака та до-
не тих или рад њи из вр ше них пре про гла ше ња Уста ва од 2006. го ди не. Сто га 
не ма ни прет по став ки да Устав ни суд од лу чу је о устав ним жал ба ма ко је су 
би ле из ја вље не Су ду Ср би је и Цр не Го ре, са гла сно Устав ној по ве љи др жав-
не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра и По ве љи о људ ским и ма њин ским пра ви-
ма и гра ђан ским сло бо да ма, а ко је су до ста вље не Устав ном су ду од стра не 
су до ва оп ште над ле жно сти или од са мих под но си ла ца устав них жал би.

Став: Под но си о ци ма устав них жал би ко је су под не те Устав ном су ду 
од да на про гла ше ња Уста ва до да на сту па ња на сна гу За ко на о Устав ном 
су ду, упу ти ће се зах тев да, у ро ку ко ји не мо же би ти кра ћи од 15 да на, уре-
де устав ну жал бу, са гла сно За ко ну о Устав ном су ду, уз упо зо ре ње да ће 
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у слу ча ју не по сту па ња по зах те ву Су да, устав на жал ба, са гла сно од ред би 
чла на 36. став 1. тач ка 3). За ко на, би ти од ба че на.

Став: Суд ће од под но си о ца устав не жал бе за тра жи ти от кла ња ње не до ста та-
ка у устав ној жал би са мо уко ли ко је устав на жал ба до пу ште на и бла го вре ме на.

8. Оба ве зна са др жи на устав не жал бе

Став: Оба ве зни еле мен ти са др жи не устав не жал бе из ри чи то су утвр-
ђе ни чла ном 85. За ко на о Устав ном су ду. Не до ста так би ло ког еле мен та 
зах те ва да под но си лац устав не жал бе бу де оба ве штен о ње му и по зван да 
га у од ре ђе ном ро ку от кло ни, уз упо зо ре ње да ће устав на жал ба, са гла сно 
од ред би чла на 36. став 1. тач ка 3) За ко на, би ти од ба че на, уко ли ко за од лу-
чи ва ње не до ста је еле мент ко ји оне мо гу ћа ва по сту па ње Су да.

Став: Устав ни суд је, у по гле ду утвр ђи ва ња по вре де или ус кра ћи ва ња 
пра ва или сло бо де, „ве зан“ зах те вом из устав не жал бе и при ли ком од лу-
чи ва ња кре ће се у гра ни ца ма по ста вље ног зах те ва.

9. До ста вља ње устав не жал бе тре ћем (за ин те ре со ва ном) ли цу

Став: Устав на жал ба се мо же до ста ви ти тре ћем (за ин те ре со ва ном) ли цу 
на из ја шње ње у од ре ђе ном ро ку, уко ли ко је то од зна ча ја за ис прав но 
по сту па ње и од лу чи ва ње о устав ној жал би или од зна ча ја за од ла га ње 
из вр ше ња по је ди нач ног ак та про тив ко га је из ја вље на устав на жал ба.



854 БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

II
СТА ВО ВИ КО ЈИ СЕ ОД НО СЕ НА МЕ РИ ТОР НО ОД ЛУ ЧИ ВА ЊЕ 

ПО УСТАВ НОЈ ЖАЛ БИ

1. Из ре ка од лу ке Устав ног су да ко јом се устав на жал ба 
усва ја (члан 89. За ко на)

Усва ја ње устав не жал бе и утвр ђи ва ње по вре де пра ва

1.1.

Став: Пр вим ста вом из ре ке од лу ке Устав ни суд усва ја устав ну жал бу 
и утвр ђу је да је оспо ре ним ак том или рад њом по вре ђе но или ус кра ће но 
људ ско или ма њин ско пра во и сло бо да за јем че на кон крет ном од ред бом 
Уста ва и од ре ђу је на чин пра вич ног за до во ље ња.

1.2.

Став: Из у зет но, ка да Устав ни суд усво ји устав ну жал бу и утвр ди да је 
оспо ре ним ак том или рад њом по вре ђе но или ус кра ће но људ ско или ма-
њин ско пра во и сло бо да за јем че на кон крет ном од ред бом Уста ва, а на дру-
ги на чин се не мо гу от кло ни ти штет не по сле ди це, Суд у ста ву 2. из ре ке 
од лу ке по ни шта ва по је ди нач ни акт и пред мет вра ћа на по нов ни по сту пак 
и од лу чи ва ње ор га ну чи ји је акт по ни штен. У том слу ча ју Суд мо же да од-
ре ди до но ше ње но вог ак та и мо же на ло жи ти окон ча ње по ступ ка у нај кра-
ћем мо гу ћем ро ку.

1.3.

Став: По себ ним ста вом из ре ке од лу ке ко јом се усва ја устав на жал ба, 
утвр ђу је се да ли је ова од лу ка основ за на кна ду ште те.

2. От кла ња ње штет них по сле ди ца и на кна да ште те у
по ступ ку од лу чи ва ња по устав ној жал би

(члан 89. став 2. За ко на)
2.1.

Став: Из ре ком од лу ке ко јом се утвр ђу је по вре да пра ва на су ђе ње у 
ра зум ном ро ку мо же се утвр ди ти да под но си лац устав не жал бе има пра во 
на при ме ре ну на кна ду ште те.

2.2.

Став: Ка да усво ји устав ну жал бу из ја вље ну због по вре де пра ва на су-
ђе ње у ра зум ном ро ку, Устав ни суд мо же на ло жи ти окон ча ње по ступ ка 
у нај кра ћем мо гу ћем ро ку.
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Оп шти Став
Ка да Устав ни суд утвр ди да је оспо ре ним ак том или рад њом по вре-

ђе но или ус кра ће но људ ско или ма њин ско пра во и сло бо да за јем че на кон-
крет ном од ред бом Уста ва, Суд мо же да по ни шти по је ди нач ни акт, за-
бра ни да ље вр ше ње или на ре ди вр ше ње од ре ђе не рад ње и мо же од ре ди ти 
да се укло не штет не по сле ди це у од ре ђе ном ро ку (нпр. по вра ћај у пре ђа-
шње ста ње, на кна да ште те, об ја вљи ва ње од лу ке).

3. Струк ту ра обра зло же ња од лу ке ко јом 
се усва ја устав на жал ба

Став: Обра зло же ње од лу ке ко јом се усва ја устав на жал ба тре ба да са др жи:
1. на во де под но си о ца жал бе и по ста вље ни зах тев;
2.  од го вор до но си о ца оспо ре ног ак та и од го вор ор га на чи ја се рад ња 

оспо ра ва, уко ли ко је од го вор тра жен; 
3.  ци ти ра ње од ред бе чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је и ка рак тер 

устав не жал бе;
4. чи ње ни це и окол но сти слу ча ја, ко је су од зна ча ја за од лу чи ва ње;
5. прав но ре ле вант не про пи се (ре ле вант но пра во), и то:

–  од ред бе Уста ва ко јим се га ран ту ју људ ска или ма њин ска пра ва и 
сло бо де за ко је по сто ји сум ња да су по вре ђе ни,

– од ред бе За ко на о Устав ном су ду од зна ча ја за од лу чи ва ње,
–  од ред бе дру гих за ко на ко ји су би ли основ за до но ше ње оспо ре них 

ака та и ко је мо гу би ти од зна ча ја за оце ну по вре де пра ва;
6. оце ну Устав ног су да о спор ним пи та њи ма;
7. прав ни основ од лу ке ко ји ће сле ди ти ре до след ста во ва из из ре ке;
8.  обра зло же ње мо же са др жа ти и дру га пи та ња и на во де уче сни ка у по-

ступ ку ко ји су би ли раз лог оспо ра ва ња, а ко ји ни су од бит ног зна ча ја за 
од лу ку: це лис ход ност нор ми, сте пен, об лик или на чин уре ђе но сти не-
ког пи та ња у оспо ре ном ак ту, при ме на оспо ре ног ак та, ме ђу соб на са гла-
сност оп штих ака та, као и дру га пи та ња о ко ји ма Устав ни суд ни је над-
ле жан да од лу чу је, о че му се осврт да је у по себ ном ста ву обра зло же ња.

4. Оце на устав но сти оп штег ак та у по ступ ку
од лу чи ва ња по устав ној жал би

Став: Ако се у устав ној жал би ис так не зах тев за оце ну устав но сти и за-
ко ни то сти оп штег ак та чи јом је при ме ном или ту ма че њем на вод но по вре-
ђе но Уста вом га ран то ва но људ ско или ма њин ско пра во и сло бо да, Суд ће:

а)  ако се од ба цу је устав на жал ба – под но си о ца устав не жал бе упу ти-
ти на по кре та ње по себ ног по ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни-
то сти оп штег ак та;

б)  ако се од би ја устав на жал ба – у обра зло же њу од лу ке оце ни ти да је 
нео сно ва на тврд ња да је због при ме не или ту ма че ња оп штег ак та 
по вре ђе но Уста вом га ран то ва но људ ско или ма њин ско пра во;
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в)  ако по сто ји ра зум на сум ња у устав ност и за ко ни тост оп штег ак та 
на осно ву ко га је до нет по је ди нач ни акт ко ји се устав ном жал бом 
оспо ра ва – за ста ти са по ступ ком од лу чи ва ња по устав ној жал би и 
по кре ну ти по сту пак оце не устав но сти и за ко ни то сти оп штег ак та.

СТА ВО ВИ УСТАВ НОГ СУ ДА
У ПО СТУП КУ ПО УСТАВ НОЈ ЖАЛ БИ

Устав ни суд је, на ре дов ној сед ни ци одр жа ној 2. ју ла 2009. го ди не, 
усво јио сле де ће:

С Т А В О В Е 2

I
Прет по став ке за на кна ду не ма те ри јал не ште те

у по ступ ку по устав ној жал би,
код по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку

У слу ча ју да је по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку, на кна да 
не ма те ри јал не ште те мо же би ти до су ђе на ако је под но си лац устав не жал-
бе та кав зах тев по ста вио.

Ако је под но си лац устав не жал бе по ста вио зах тев за на кна ду не ма те-
ри јал не ште те, Суд ће до су ди ти ову на кна ду ако оце ни да је то нео п хо дан 
и пра ви чан вид за до во ље ња.

II
Не до ста так од го ва ра ју ћег овла шће ња за под но ше ње устав не жал бе

као раз лог за од ба ци ва ње устав не жал бе

Уко ли ко уз устав ну жал бу ни је до ста вље но од го ва ра ју ће (спе ци јал но) 
овла шће ње за под но ше ње устав не жал бе, у сми слу од ре да ба чла на 83. став 
2. и чла на 85. За ко на о Устав ном су ду, Суд ће по сту па ти у скла ду са до са-
да шњом прак сом, та ко што ће у сва ком слу ча ју, не за ви сно од то га да ли 
је устав ну жал бу у име под но си о ца из ја вио адво кат или дру го ли це, под-
но си о ца устав не жал бе оба ве сти ти о том не до стат ку и за тра жи ти да га 
от кло ни до ста вља њем овла шће ња за под но ше ње устав не жал бе у од ре ђе-
ном ро ку, уз упо зо ре ње да ће у слу ча ју да се не до ста так не от кло ни у оста-
вље ном ро ку, устав на жал ба, са гла сно од ред би чла на 36. став 1. тач ка 3) 
За ко на, би ти од ба че на.

Овим ста во ви ма до пу ња ва ју се Ста во ви Устав ног су да у по ступ ку ис-
пи ти ва ња и од лу чи ва ња по устав ној жал би, усво је ни на сед ни ца ма Устав-
ног су да од 30. ок то бра 2008. го ди не и 2. апри ла 2009. го ди не.
2 Ко на чан текст ових Ста во ва Устав ног су да у по ступ ку по устав ној жал би утвр ди ла је Ре-

дак ци о на ко ми си ја Устав ног су да, на сед ни ци од 10. ју ла 2009. го ди не.
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Од ред ни ца број пред ме та стр.

Аген ци је
− Аген ци ја за оси гу ра ње де по зи та IУ-360/2005 21
− Аген ци ја за при ва ти за ци ју IУ-118/2007 134
−  Аген ци ја за при ва ти за ци ју 

(при ва ти за ци ја имо ви не за дру ге) IУ-118/2007 134

Адво ка ту ра
− По ве ра ва ње по сло ва пру жа ња прав не по мо ћи IУ-118/2007 134
− Пру жа ње прав них услу га у по ступ ку јав не на бав ке IУ-119/2007 143

Ак ти ре пу блич ких ор га на и ор га ни за ци ја
−  Пра вил ник о пла ћа њу по је ди них по ре за 

пре ко по ре ске бла гај не IУ-80/2006 168
−  Пра вил ник о на чи ну и по ступ ку оства ри ва ња 

по ре ских осло бо ђе ња 
код ПДВ са пра вом и без пра ва на од би так 
прет ход ног по ре за IУ-343/2005 353

−  Пра вил ник о утвр ђи ва њу пре но са це ло куп не или 
де ла имо ви не,са или без на кна де или као улог ко ји 
се не сма тра про ме том до ба ра и услу га у сми слу 
За ко на о по ре зу на до да ту вред ност IУ-411/2005 356

−  Пра вил ник о ме ри ли ма за утвр ђи ва ње це не услу га 
у основ ној шко ли IУ-8/2007 359

−  Од лу ка о спро во ђе њу од ре да ба За ко на о оси гу ра њу 
ко је се од но се на из да ва ње до зво ла и са гла сно сти 
На род не бан ке Ср би је IУ-41/2005 361

−  Пра вил ник о си сте ма ти за ци ји рад них ме ста 
и ко е фи ци јен ти ма за вред но ва ње рад них ме ста 
у На род ној бан ци Ср би је IУ-353/2005 364

−  Пра вил ник о кон тро ли об ра чу на и ис пла те пла та, 
до да та ка и на кна да пла та за по сле них, од но сно 
на кна да ли ца ан га жо ва них по уго во ру код 
ин ди рект них ко ри сни ка бу џет ских сред ста ва за 
област основ ног и сред њег обра зо ва ња IУ-253/2006 369

−  Пра вил ник о ор га ни за ци ји, нор ма ти ви ма 
и стан дар ди ма ра да цен тра за со ци јал ни рад IУ-167/2008 372

−  Пра вил ник о са др жа ју по ре ске при ја ве за об ра чун 
по ре за на до бит пред у зе ћа IУп-14/2009 384
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Од ред ни ца број пред ме та стр.

−  Пра вил ник о Конт ном окви ру и са др жи ни ра чу на 
у Конт ном окви ру за при вред на дру штва, за дру ге 
и пред у зет ни ке IУп-5/2008 389

−  Пра вил ник о на кна ди пут них и дру гих тро шко ва 
у Вој сци Ју го сла ви је (об у ста ва по ступ ка) IУ-143/2007 393

Аутор ска и срод на пра ва
− ко ри сник аутор ског пра ва IУ-33/2007 230

Бо рач ко-ин ва лид ска за шти та
− пре ста нак ва же ња уред би („пре су ђе на ствар“) IУп-39/2009 343

Ве те ри нар сто
− осни ва чи и вр сте ве те ри нар ских ор га ни за ци ја IУ-130/2006 112

Вла да
−  Уред ба о ми ни му му про це са ра да 

у Јав ном пред у зе ћу „Елек тро при вре да Ср би је“ IУ-308/2004 301
−  Уредбa о је дин стве ној та ри фи по ко јој 

се на пла ћу ју на кна де за услу ге ко је вр ши 
Упра ва за јав на пла ћа ња IУ-80/2006 168

−  Уред ба о ви си ни на кна де за ко ри шће ње во да, 
на кна де за за шти ту во да и на кна де за из ва ђе ни 
ма те ри јал из во до то ка у 2004. го ди ни IУ-48/2004 306

−  Уред ба о оба ве зној про из вод њи од ре ђе них 
про из во да и пру жа њу услу га и о усло ви ма да ва ња 
на при вре ме но ко ри шће ње сред ста ва пред у зе ћа IУ-400/2009 311

−  Уред ба о усло ви ма и о на чи ну пла ћа ња оба ве зног 
оси гу ра ња на гра нич ном пре ла зу у ме ђу на род ном 
друм ском са о бра ћа ју ли ца ко ја упра вља ју 
мо тор ним во зи ли ма ино стра не ре ги стра ци је, 
од но сно стра них пре во зни ка на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је IУ-206/2000 46

−  Уредбa о ре ша ва њу стам бе них по тре ба иза бра них, 
по ста вље них и за по сле них ли ца код ко ри сни ка 
сред ста ва у др жав ној сво ји ни IУ-170/2006 320

−  Уредбa о оба ве зној про из вод њи и це ни хле ба 
од бра шна „Т-850“ и це ни тог бра шна IУ-23/2007 325

−  Уредбa о оба ве зној про из вод њи и це ни хле ба 
од бра шна „Т-850“ и це ни тог бра шна 
(„пре су ђе на ствар“) IУ-3/2007 328
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Од ред ни ца број пред ме та стр.

−  Уред ба о по ступ ку и на чи ну еви ден ци је гра ђа на 
ко ји има ју пра во на нов ча ну на кна ду и на пре нос 
ак ци ја без на кна де IУп-29/2009 328

−  Уред ба о ди сци плин ској од го вор но сти 
у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва IУ-132/2007 331

−  Уред ба о бли жим усло ви ма и на чи ну вр ше ња 
кон тро ле де ви зног по сло ва ња ре зи де на та 
и не ре зи де на та IУ-86/2007 335

−  Уред ба о ви си ни на кна де за ко ри шће ње по да та ка 
пре ме ра и ка та стра и пру жа ње услу га Ре пу блич ког 
ге о дет ског за во да IУ-141/2008 340

−  Уредбa о пре стан ку ва же ња од ре ђе них уред би 
у обла сти бо рач ко-ин ва лид ске за шти те 
(„пре су ђе на ствар“) IУп-39/2009 343

−  Од лу ка o ди на ми ци да ва ња до зво ла за 
при ре ђи ва ње по себ них ига ра на сре ћу 
у играч ни ца ма IУ-351/2005 314

об у ста ва по ступ ка
−  Уредбa о фи нан си ра њу над ле жно сти ко је су 

пре шле на Ре пу бли ку Ср би ју с бив ше 
Ср би је и Цр не Го ре IУ-135/2006 344

−  Уредбa о по ло жа ју по је ди них ин сти ту ци ја 
бив ше Ср би је и Цр не Го ре и слу жби 
Са ве та ми ни ста ра IУ-134/2006 344

−  Уредбa о при вре ме ним ме ра ма нео п ход ним 
за обез бе ђи ва ње тех но ло шког је дин ства си сте ма 
ју го сло вен ских по шта, те ле гра фа и те ле фо на IУ-127/2005 344

−  Уредбa о утвр ђи ва њу Про гра ма из град ње, 
ре кон струк ци је и одр жа ва ња во до при вред них 
обје ка та за 2004. го ди ну IУ-227/2004 347

Во де
−  из град ња, ре кон струк ци ја и одр жа ва ње 

во до при вред них обје ка та у 2004. го ди ни – про грам IУ-227/2004 347
−  ви си на на кна де за ко ри шће ње во да, на кна де за 

за шти ту во да и на кна де за из ва ђе ни ма те ри јал 
из во до то ка (за 2004. год.) IУ-48/2004 306

−  овла шће ње Вла де за утвр ђи ва ње ви си не на кна да 
за ко ри шће ње во да  IУ-47/2005 14
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Гра ђе вин ско зе мљи ште, ка та стар
−  на кна да за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта

(бли жи кри те ри ју ми, ме ри ла, ви си на, на чин 
и ро ко ви пла ћа ња) IУ-104/2008 442

−  пре но ше ње овла шће ња за уре ђи ва ње на кна де 
за ко ри шће ње IУ-92/2008 446

−  на кна да за ко ри шће ње по да та ка пре ме ра 
и ка та стра IУ-141/2008 340

−  усло ви за оба вља ње по сло ва гра ђе вин ског 
ин спек то ра IУ-1/2008 162

Де ви зно по сло ва ње
−  кон тро ла де ви зног по сло ва ња ре зи де на та 

и не ре зи де на та IУ-86/2007 335

Енер ге ти ка
−  оба ве зе вла сни ка и ко ри сни ка пра ва 

на не по крет но сти ма IУ-374/2004 148
− та риф ни си стем за про да ју елек трич не енер ги је IУ149/2005 617

За ко ни
− За кон о ви со ком обра зо ва њу IУ-17/2006 11
− За кон о во да ма  IУ-47/2005 14
− За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма IУ-28/2006 17
− За кон о Аген ци ји за оси гу ра ње де по зи та IУ-360/2005 21
− За кон о пред у зе ћи ма IУ-119/2005 25
− За кон о при вред ним дру штви ма  IУ-292/2005 31
− За кон о за шти ти кон ку рен ци је IУ-30/2006 38
−  За кон о ме ра ма за от кла ња ње и убла жа ва ње 

по сле ди ца при ме не санк ци ја ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја IУ-206/2000 46

− За кон о пла ни ра њу и из град њи IУ-409/2005 50
−  За кон о ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них 

ор га на у су зби ја њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла IУ-166/2003 53
− За кон о су ди ја ма IУз-42/2009 66
− За кон о те ле ко му ни ка ци ја ма IУз-149/2008 72
− За кон о фи нан си ра њу по ли тич ких стра на ка IУ-216/2004 75
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−  За кон о јав ном ду гу Ре пу бли ке Ср би је по осно ву 
пре у зи ма ња оба ве за Ре пу блич ког фон да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
по љо при вред ни ка на ста лих по осно ву 
не ис пла ће них пен зи ја и нов ча них на кна да IУ-144/2006 83

−  За кон о јав ном ду гу Ре пу бли ке Ср би је по осно ву 
пре у зи ма ња оба ве за Ре пу блич ког фон да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за по сле них 
на ста лих по осно ву не ис пла ће них пен зи ја 
и нов ча них на кна да IУ-144/2006 83

− За кон о по ли ци ји IУ-68/2006 88
−  За кон о оси гу ра њу и За кон о из ме на ма и до пу на ма 

За ко на о оси гу ра њу IУ-468/2004 91
−  За кон о сте ча ју и ли кви да ци ји ба на ка и дру шта ва 

за оси гу ра ње IУ-302/2005 106
− За кон о ве те ри нар ству IУ-130/2006 112
− За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња IУ-18/2007 116
− За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња IУ-243/2006 120
− За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња IУ-214/2008 122
− За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу IУ–107/2007 125
− За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу IУ–190/2008 127
− За кон о пра во суд ном ис пи ту IУ-27/2008 130
− За кон о ре ха би ли та ци ји IУ-33/2008 133
− За кон о Аген ци ји за при ва ти за ци ју IУ-118/2007 134
− За кон о имо ви ни Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је  IУ-283/2006 136
− За кон о пар нич ном по ступ ку IУ-38/2007 139
− За кон о јав ним на бав ка ма IУ-119/2007 143
− За кон о осно ва ма сво јин ско прав них од но са IУ-74/2005 145
− За кон о енер ге ти ци IУ-374/2004 148
− За кон о по ли ци ји IУ-68/2006 151
− За кон о по ре зи ма на имо ви ну IУ-238/2004 157
− За кон о пла ни ра њу и из град њи IУ-1/2008 162
−  За кон о ре гу ли са њу јав ног ду га Са ве зне Ре пу бли ке 

Ју го сла ви је по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на IУ-186/2003 163
−  За кон о по ре ском по ступ ку и по ре ској 

ад ми ни стра ци ји IУ-80/2006 168
− За кон о из вр ше њу кри вич них санк ци ја IУ-1/2007 173
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−  За кон о пра ву на бес плат не ак ци је и нов ча ну 
на кна ду ко ју гра ђа ни оства ру ју у по ступ ку 
при ва ти за ци је IУ-12/2008 176

− За кон о из вр шном по ступ ку IУз-37/2009 182
− За кон о пар нич ном по ступ ку  IУ-28/2005 184
− За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу IУ-120/2007 194
− За кон о Ви со ком са ве ту суд ства IУз-44/2009 201
− За кон о до пу на ма За ко на о за дру га ма IУз-55/2009 215
− За кон о ло кал ним из бо ри ма IУз-52/2008 218
− За кон о аутор ским и срод ним пра ви ма IУ-33/2007 230
− За кон о су ди ја ма IУз-43/2009 239
(из дво је но ми шље ње)  251
− По ро дич ни за кон IУ-13/2009 258
− По ро дич ни за кон IУ-296/2005 261
− За кон о при ва ти за ци ји IУз-147/2008 267
(„пре су ђе на ствар“)
об у ста ва по ступ ка
−  За кон о дру штве ним ор га ни за ци ја ма 

и удру же њи ма гра ђа на  IУ-49/1998 268
(из дво је но ми шље ње)  269
− За кон о по ре зу на до хо дак гра ђа на IУ-173/2006 271
−  За кон о ре гу ли са њу јав ног ду га 

Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по осно ву де ви зне 
штед ње гра ђа на IУ-425/2004 273

− За кон о од го вор но сти за кр ше ње људ ских пра ва IУ-234/2003 275
−  За кон о за по шља ва њу и оси гу ра њу 

за слу чај не за по сле но сти IУ-293/2003 276
− За кон о ра чу но вод ству и ре ви зи ји IУ-131/2006 278
−  За кон о пла та ма у др жав ним ор га ни ма 

и јав ним слу жба ма IУ-185/2001 279
−  За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на 

о си сте ми ма ве за IУ-59/2005 280

Игре на сре ћу и сред ства за игру
− до зво ле за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу IУ-351/2005 314
− др жа ње сред ста ва за игру – ко му нал на так са IУп-73/2008 477
 IУп-200/2008 482
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Из бо ри
− ло кал ни из бо ри IУз-52/2008 218

Из вр ше ње од лу ка Устав ног су да
− не на дле жност  Устав ног су да за из вр ше ње  IУ-47/2004 687
− ни су ис пу ње ни про це сни усло ви за од лу чи ва ње IУ-53/2004 688

Имо ви на
− от куп ста на – имо ви на СРЈ IУ-283/2006  136
− еле мен ти по ре за на имо ви ну IУ-238/2004 157 
−  за шти та имо ви не де ло ва пред у зе ћа 

(по кре та ње по ступ ка) IУп-127/2008  661

Јав на пред у зе ћа
−  ми ни мум про це са ра да у ЈП „Елек тро при вре да“ 

(уред ба) IУ-308/2004 245
− та риф ни си стем за про да ју елек трич не енер ги је IУ-149/2005 617

Јав не на бав ке
− уче шће стра ног прав ног ли ца IУ-119/2007 143

Јав ни дуг
−  пре у зи ма ње оба ве за ре пу блич ких фон до ва 

пенз. и инв. оси гу ра ња IУ-144/2006 83
−  јав ни дуг по осно ву де ви зне штед ње гра ђа на 

по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти за ко на IУ-122/2004 642
не при хва та ње ини ци ја ти ве IУ-186/2003 163
об у ста ва по ступ ка IУ-425/2004 273

Ко му нал не и срод не де лат но сти
−  по ве ра ва ње оба вља ња де лат но сти уре ђи ва ња 

и одр жа ва ња гро бља и са хра њи ва ња IУ-394/2003 495
−  укла ња ње обје ка та, пред ме та и уре ђа ја 

са јав них по вр ши на IУ-46/2007 500
− усло ви за др жа ње и за шти ту до ма ћих жи во ти ња IУ-167/2007 504
− ко му нал на услу га одр жа ва ња чи сто ће IУл-105/2008 508
− во до вод и ка на ли за ци ја IУ-354/2005 511
− одр жа ва ње чи сто ће IУ-79/2007 515
 IУ-266/2006 522
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−  одр жа ва ње ин ста ла ци ја за снаб де ва ње 
то плот ном енер ги јом IУ-436/2005 518

− пре чи шћа ва ње и ди стри бу ци ја во де IУ-123/2006 525

Кон ку рен ци ја
− за шти та кон ку рен ци је  IУ-30/2006 38

Ло кал на са мо у пра ва
− ло кал ни из бо ри IУз-52/2008 218
−  за ме ник пред сед ни ка оп шти не; 

ли ца на стал ном ра ду IУ-7/2005 399
−  пред у зи ма ње ме ра у вр ше њу над зо ра 

над ра дом град ске оп шти не IУл-191/2008 402
 IУл-47/2009 410
 IУл-50/2009 410
− утвр ђи ва ње ор га на оп шти не  IУл-117/2008 410
−  тро шко ви пре во за за по сле них 

у оп штин ској упра ви IУ-228/2005 415
− ко му нал ни ре дар IУ-90/2006 419
−  сред ства са мо до при но са као при ход 

бу џе та оп шти не IУл-23/2009 423
−  ал тер на тив но про пи си ва ње раз ли чи тог 

сте пе на школ ске спре ме 
за по сло ве истог рад ног ме ста IУ-175/2004 425

− упо тре ба је зи ка и пи сма (об у ста ва по ступ ка) IУ-104/2006 436

−  из бо ри за од бор ни ке град ске оп шти не 
(об у ста ва по ступ ка) IУ-314/2004 440

Ло кал не так се
− ко му нал на так са за др жа ње сред ста ва за игру IУл-73/2008 477
 IУл-200/2008 482
− уво ђе ње но вих осно ва ло кал них ко му нал них так са IУ-56/2007 482
−  по врат но деј ство од лу ке о ло кал ним 

ко му нал ним так са ма IУ-139/2006 488

− ло кал на ко му нал на так са за ис ти ца ње фир ме IУ-138/2006 490
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Ме ђу на род ни уго во ри
−  Спо ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је 

и Вла де Ру ске Фе де ра ци је о са рад њи у обла сти 
нафт не и га сне при вре де 
(по твр ђен За ко ном о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма) IУм-159/2008 287

Ме сне за јед ни це
−  при ба вља ње са гла сно сти скуп шти не 

оп шти не на ста тут ме сне за јед ни це IУ-40/2006 532

Оп шти ак ти јав них слу жби
−  Анекс Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји 

и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста Основ не шко ле 
„Вук Ка ра џић“ у Клад ни ци IУ-59/2007 584

−  Пра вил ник о ди сци плин ској и ма те ри јал ној 
од го вор но сти за по сле них и уче ни ка 
Основ не шко ле „Бо шко Пал ко вље вић – Пин ки“ 
у Ба тај ни ци IУо-162/2008 586

−  Ста тут Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду IУ-139/2007 588

(из дво је но ми шље ње)  592
−  Пра вил ник о усло ви ма и по ступ ку до де љи ва ња 

зва ња и пра ви ма про фе со ра еме ри ту са 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду IУ-80/2007 594

−  Пра вил ник о ра ду Јав ног пред у зе ћа 
за ва зду шни са о бра ћај „JAT Air ways“ IУ-106/2006 599

−  Пра вил ник о бли жем уре ђи ва њу на чи на 
ре ша ва ња стам бе них по тре ба за по сле них 
у Јав ном пред у зе ћу Аеро дром „Бе о град“ IУ-403/2004 604

−  Пра вил ник о рас по де ли ста но ва со ли дар но сти 
за по сле ни ма у ЈП „Слу жбе ни лист СРЈ“ IУо-35/2008 610

−  Пра вил ник о ре ша ва њу стам бе них по тре ба 
за по сле них Са о бра ћај но-тех нич ке шко ле 
из Зе му на IУ-156/2006 613

Оп шти ак ти пра во суд них ор га на
−  Пра вил ник о уну тра шњем уре ђе њу 

и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у 
Тр го вин ском су ду у Кра гу јев цу 
и Оде ље њу су да у Ја го ди ни IУo-108/2008 625
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−  Пра вил ник о ре ша ва њу стам бе них по тре ба 
су ди ја и за по сле них у Оп штин ском су ду 
у Ста рој Па зо ви IУ-415/2004 628

Општи акти удружења, других организација и фондова
−  Статут, Пословник Скупштине и Дисциплински 

правилник Стонотениског савеза Србије IУ-273/2006 568
−  Правилник о унутрашњој организацији 

и систематизацији послова и радних задатака 
радника Стручне службе Црвеног крста Лозница IУ-249/2005 572

−  Пословник о раду Скупштине Ловачког 
савеза Војводине IУ-114/2007 575

−  Правилник о решавању стамбених потреба 
запослених у Републичком фонду за пензијско 
и инвалидско осигурање IУ-27/2006 579

−  Правилник о решавању стамбених 
потреба корисника војних пензија IУ-43/2007 582

Осигурање
−  Агенција за осигурање депозита IУ-360/2005 21
−  надзорна функција НБС над осигуравајућим 

друштвима IУ-468/2004 91
−  стечај и ликвидација друштава за осигурање IУ-302/2005- 106
−  чланови органа управе и надзора друштва 

за осигурање IУ-41/2005 361

 Пензијско и инвалидско осигурање
−  лица која самостално обављају делатност IУ-107/2007 125
−  право на старосну пензију IУ-190/2008 127
−  граница пензијског стажа, инвалидска пензија IУ-120/2007 194

Писма Народној скупштини и Влади
(члан 105. Закона о Уставном суду)
−  потреба да се уреди питање права на накнаду 

штете и повраћај конфисковане имовине 
рехабилитованих лица IУ-33/2008 693

−  границе уставних и законских овлашћења 
Републичке изборне комисије IУ-4/2007 694

−  проблеми у остваривању уставности 
и законитости у примени Закона о предузећима 
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и појединих одредаба Закона о приватизацији 
и Закона о средствима у својини Републике Србије IУ-119/2005 694

−  потреба усклађивања Закона о планирању 
и изградњи са Уставом IУ-101/2006 696

−  потреба усклађивања Закона о управним 
споровима са Уставом IУ-409/2005 697

−  потреба за предузимањем мера за решавање 
проблема „старе девизне штедње“ IУ-260/2003 698

 IУ-122/2004 698
−  уређивање зарада и других новчаних примања 

запослених у јавним предузећима IУ-106/2006 700

Плате
−  контрола обрачуна и исплате у основним 

и средњим школама IУ-253/2006 369

Покретање поступка
−  Закон о стечајном поступку IУз-69/2009 647
−  Закон о судијама  IУз-42/2009 641
−  Закон о полицији  IУ-68/2006 641
−  Закон о регулисању јавног дуга Савезне Републике 

Југославије по основу девизне штедње грађана IУ-122/2004 642
−  Закон о Високом савету судства IУз-44/2009 651
−  Закон о локалним изборима IУз-52/2008 651
−  Закон о спорту IУз-120/2009 652
−  Закон о ауторским и сродним правима IУ-33/2007 657
−  Закон о одржавању стамбених зграда IУ-95/2006 657
−  Уредба о изменама и допунама Уредбе 

о заштити имовине делова предузећа чије 
је седиште на територији бивших 
република СФРЈ IУп-127/2008 661

−  Предлог Одлуке о самодоприносу за насељено 
место Нови Козјак IУ-168/2006 674

Политичке странке
−  финансирање рада, „доброчино“ 

отуђивање имовине IУ-216/2004 75

Порези
−  порез на имовину IУ-238/2004 157
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−  наплата пореза IУ-80/2006 168
−  пореска ослобођења код ПДВ IУ-343/2005 353
−  отклањање двоструког опорезивања IУп-14/2009 384
−  пренос целокупне имовине правног лица и ПДВ IУ-411/2005 356
−  порез на доходак грађана (обустава поступка) IУ-173/2006 271

Породични односи
−  издржавање детета, заштита од насиља 

у породици IУ-296/2005 261
−  закон нема повратно дејство  IУ-13/2009 258

Пословни простор
−  распоред пословних просторија 

на територији општине IУ-122/2006 469

Поступци
−  парнични поступак   IУ-38/2007 139
 IУ-28/2005 184
−  извршни IУз-37/2009 182

Правосудни испит
−  услови и програм полагања, 

орган пред којим се полаже IУ-27/2008 130

Преиспитивање одлука 
−  преиспитивање Одлуке Савезног 

уставног суда (одбацивање) IУ-75/2005 683

Приватизација
−  Агенција за приватизацију IУ-118/2007 134
−  право на бесплатне акције IУ-292/2005 31
−  право на бесплатне акције и новчану накнаду IУ-12/2008 176
−  приватизација имовине коју користе задруге IУ-118/2007 134
−  накнада вредности национализоване имовине 

(„пресуђена ствар“) IУз-147/2008 267
−  пренос акција без накнаде (евиденција грађана) IУп-29/2009 328

Привредна друштва
−  Појединачни колективни уговор 

АД „Агрохем“ Нови Сад  IУ-367/2005 555
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−  Статут Акционарског друштва за производњу 
грађевинског материјала „Тимок’“ Неготин IУ-55/2005 558

−  Правилник о решавању стамбених потреба 
запослених Акционарског друштва 
„Пројметал“ Београд IУ-142/2006 559

−  Правилник о решавању стамбених потреба 
у ДП „Београдски сајам“ IУ-16/2007 562

−  Правилник о решавању стамбених потреба 
запослених у АД Југословенско речно бродарство IУ-306/2004 565

Привремена мера
−  престали разлози за обуставу извршења 

појединачних аката и радњи IУ-166/2003 637
−  одбацивање захтева за обуставу извршења 

појединачног акта или радње предузете на основу 
одредаба оспореног акта

IУ-119/2005 стр. 25; IУ-30/2006 стр. 38; IУ-468/2004 стр. 91; 
IУ-283/2006 стр. 136; IУ-238/2004 стр. 157; IУ-351/2005 стр. 314; 
IУ-23/2007 стр. 325; IУ-132/2007 стр. 331; IУ-191/2008 стр. 402; 
IУ-104/2008 стр. 442; IУ-270/2005 стр. 463; IУл-73/2008 стр. 477; 
IУ-56/2007 стр. 482; IУ-123/2006 стр. 525; IУ-138/2006 стр. 490; 
IУп-127/2008 стр. 661; IУо-35/2008 стр. 610; IУ-80/2007 стр. 594; 
IУ-403/2004 стр. 604; IУ-156/2006 стр. 613; IУ-43/2009 стр. 239; 
IУ-273/2006 стр. 568; IУ-415/2004 стр. 628; IУ-167/2008 стр. 372; 
IУ-90/2006 стр. 419; IУ-166/2003 стр. 53, IУ-367/2005 стр. 555; 

−  недостатак процесних претпоставки 
за одлучивање о захтеву за обуставу извршења 
појединачног акта или радње предузете на основу 
одредаба оспореног акта

 IУ-59/2005 280
 IУ-127/2005 344

Радни односи
−  престанак радног односа наставника 

високошколске установе IУ-17/2006 11
−  полицијски службеници 

(поступак одлучивања о правима) IУ-68/2006 88
−  полицијски службеници (прековремени рад, стаж) IУ-68/2006 151
−  запослени у МУП (дисциплинска одговорност) IУ-132/2007 331
−  систематизација и коефицијенти 

за обрачун плата у НБС IУ-353/2005 364
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−  услови за обављање послова 
грађевинског инспектора IУ-1/2008 162

Рехабилитација
−  права лица лишених слободе, притворених 

или осуђених IУ-33/2008 133

Решавање по жалби јавног тужиоца

−  неблаговремена жалба VIIIУ-192/2008 715

Сагласност закона и других општих аката са
потврђеним међународним уговорима
−  Закон о изменама и допунама Закона о судијама IУ-28/2006 17
−  Закон о привредним друштвима IУ-292/2005 31
−  Закон о организацији и надлежности 

државних органа у сузбијању 
организованог криминала  IУ-166/2003 53

−  Закон о финансирању политичких странака IУ-216/2004 75
−  Закон о стечају и ликвидацији банака 

и друштава за осигурање IУ-302/2005 106
−  Закон о полицији IУ-68/2006 151
−  Закон о парничном поступку  IУ-28/2005 184
−  Закон о Високом савету судства IУз-44/2009 201
−  Закон о локалним изборима IУз-52/2008 218
−  Закон о судијама IУз-43/2009 239
(издвојенo мишљење)  251
−  Уредбa о привременим мерама неопходним 

за обезбеђивање технолошког јединства система 
југословенских пошта, телеграфа и телефона IУ-127/2005 344

−  Правилника о звањима, занимањима 
и платама постављених и запослених лица 
у Општинској управи општине Звездара IУ-175/2004 425

Самодопринос (одлуке о увођењу)
−  за подручје месне заједнице Чуруг IУ-140/2006 537
−  на подручју Друге месне заједнице Ада IУ-94/2009 541
−  за подручје месне заједнице Бресје IУ-265/2006 541
−  за подручје месне заједнице Нова Пазова IУ-414/2005 542
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−  за подручје месне заједнице Деспотовац IУ-57/2007 542
−  у новцу на подручју општине Горњи Милановац IУ-276/2005 543
−  за подручје месне заједнице Тител IУ-66/2006 543
−  за подручје месне заједнице Златова IУ-67/2007 544
−  за подручје месне заједнице Кушиљево, 

општина Свилајнац IУ-263/2007 544
−  за подручје месне заједнице Седларе, 

општина Свилајнац IУ-12/2006 545
−  за подручје месне заједнице Баваниште IУ-116/2006 545
−  за подручје месне заједнице Велико Градиште IУ-65/2006 546
−  за подручје месне заједнице Ивањица IУ-24/2008 547
−  за подручје месне заједнице Падина 

(обустава поступка) IУ-38/2006 549
−  Одлука о локалним комуналним таксама 

Скупштине општине Смедеревска Паланка 
(обустава поступка) IУ-36/2005 547

Својинско-правни односи
−  права страних држава IУ-74/2005 145 

Социјална заштита
−  центар за социјални рад IУ-167/2008 372 

Ставови Уставног суда у поступку
испитивања и одлучивања по уставној жалби  847

Стамбени односи
−  критеријуми за доделу станова у закуп 

избеглим и интерно расељеним лицима IУ-270/2005 463
−  решавање стамбених потреба изабраних, 

постављених и запослених лица код корисника 
средстава у државној својини IУ-170/2006 320

−  трошкови одржавања стамбених зграда 
у којима се обавља пословна делатност IУ-428/2005 461

−  одржавање стамбених зграда 
(покретање поступка за оцену уставности закона) IУ-95/2006 657

Судије
−  покретање поступка за утврђење 

навршења радног века IУ-28/2006 17
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−  чланство у изборним комисијама, 
покретање поступка за разрешење IУз-42/2009 66

−  Високи савет судства IУз-44/2009 201
−  сталност судијске функције IУз-43/2009 239

Сукоб надлежности
−  између Другог општинског суда у Београду 

и Општинске управе градске општине 
Савски венац-Београд IIIУ-195/2008 703

−  између Општинског суда у Горњем Милановцу 
и Министарства финансија-Пореске управе
-Регионални центар Крагујевац-Филијале 
у Горњем Милановцу IIIУ-94/2009 708

Телекомуникације
−  право на неповредивост 

средстава комуницирања IУз-149/2008 72
−  технолошко јединство система ЈПТТ IУ-127/2005 344

Урбанизам и градња
−  поступак доношења плана детаљне регулације IУ-9/2007 450
−  Генерални план Суботица-Палић до 2020. године IУ-288/2006 456
−  привремена правила грађења IУ-89/2006 456
−  услови за обављање послова 

грађевинског инспектораs IУ-1/2008 162

УСТАВНЕ ЖАЛБЕ – одлуке

– O б л а с т  к р и в и ч н о г  п р а в а  719

−  Повреда права на претпоставку невиности 
из члана 34. став 3. Устава Уж-1036/2008 719

−  Није повређено право на слободу
и безбедност из члана 27. Устава Уж-303/2009 721

−  Повреда права на претпоставку невиности 
из члана 34. став 3. Устава Уж-746/2008 730

−  Повреда права на претпоставку невиности
из члана 34. став 3. Устава Уж-227/2008 733

−  Повреда права на хитно одлучивање 
о законитости лишења слободе из 
члана 27. став 3. Устава Уж-39/2007 741
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−  Повреда права на трајање притвора
из члана 31. ст. 1. и 2. Устава Уж-1429/2008 753

−  Повреда права на судску заштиту из члана 
22. став 1. и права на суђење у разумном року 
из члана 32. став 1. Устава Уж-768/2008 763

−  Није повређено право на одбрану ни право 
на браниоца из члана 33. ст. 2. и 3. Устава Уж-494/2008 768

−  Није повређено право на правично суђење 
из члана 32. став 1. ни право на правну 
сигурност у казненом праву из члана 
34. ст. 4. Устава Уж-212/2007 772

−  Није повређено право на суђење 
у разумном року, право на слободу и безбедност, 
право на поступање с лицем лишеним слободе, 
ни право на неповредивост физичког 
и психичког интегритета из члана 32. став 1, 
члана 27. став 1, члана 28. ст. 1. и 2. и 
члана 25. став 2. Устава Уж-408/2008 776

– O б л а с т  г р а ђ а н с к о г  п р а в а  782
−  Повреда права на суђење у разумном 

року из члана 32. став 1. Устава Уж-1378/2008 782
−  Повреда права на суђење у разумном 

року из члана 32. став 1. Устава Уж-277/2007 786
−  Повреда права на суђење у разумном року

из члана 32. став 1. Устава Уж-173/2008 791
−  Повреда права на суђење у разумном року

из члана 32. став 1. Устава Уж-273/2008 795
−  Повреда права на суђење у разумном року

из члана 32. став 1. Устава Уж-496/2009 799
−  Повреда право на правно средство

из члана 36. став 2. Устава Уж-60/2007 808
−  Повреда права на правну заштиту за случај 

престанка радног односа из члана 60. 
став 4. Устава Уж-33/2007 814

−  Није повређено право на имовину 
из члана 58. Устава Уж-236/2008 821

−  Није повређено право на правично суђење
из члана 32. став 1, ни право на рад 
из члана 60. став 1. Устава Уж-1318/2008 824
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– O б л а с т  у п р а в н о г  п р а в а  829
−  Повреда права на правно средство из 

члана 36. став 2. Устава Уж-173/2007 829
−  Нису повређена права на правично суђење

из члана 32. став 1. ни право на правно 
средство из члана 36. став 2. Устава Уж-1296/2008 834

−  Није повређено право на имовину
из члана 58. Устава Уж-242/2007 838

−  Није повређено право на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава Уж-251/2007 842
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