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ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК

СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА У ЛЕГИСЛАТИВИ И ПРАКСИ У
БИХ1
Љиљана Мијовић2
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
Апстракт: Рад се бави анализом нормативних оквира и судске праксе у односу на слободу изражавања, дефинисану чланом 10. Европске конвенције о основним људским правима и слободама у Босни и Херцеговини,
те односом који постоји између слободе изражавања на једној, и других
права из Конвенције, на другој страни.
У вези с тим, у раду је стављен нагласак на питања поштовања истих
права у сфери новинарства и медија уопштено, начине одмјеравања супротстављених права, питање клевете, заштите повјерљивости новинарских
извора, те, као све значајније, и питање правног положаја „звиждача“.
Кључне ријечи: слобода изражавања, слобода штампе, право на приватност, клевета, звиждачи.
1. ПОЈАМ И ДЕФИНИЦИЈА СЛОБОДЕ ИЗРАЖАВАЊА
Слобода изражавања загарантована је чланом 10. Европске конвенције
о основним људским правима и слободама (у даљем тексту Конвенција),
који се ослања на формулације члана 19. Универзалне декларације о људским правима и члана 19. Међународног пакта о грађанским и политичким правима и гласи:
„1. Свако има право на слободу изражавања. Ово право обухвата слободу сопственог мишљења, примања и саопштавања информација и идеја
без мијешања јавне власти и без обзира на границе. Овај члан не спречава државе да захтијевају дозволе за рад радио, телевизијских и кинематографских предузећа.
1 Поједини дијелови рада су резултат истраживања проведеног у оквиру JUFREX Програма Савјета Европе
2 Професор на Правном факултету у Бањалуци, бивша суткиња Европског суда за људска права
E-mail: ljiljana.mijovic@pf.unibl.org
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2. Пошто остваривање ових слобода повлачи за собом дужности и одговорности, оно се може подвргнути формалностима, условима, ограничењима или казнама прописаним законом и неопходним у демократском
друштву у интересу националне безбједности, територијалног интегритета
или јавне безбједности, ради спречавања нереда или криминала, заштите
здравља или морала, заштите угледа или права других, спречавања откривања информација добијених у повјерењу, или ради очувања ауторитета и
непристрасности судства.“
Појам „изражавање“ у претходној формулацији потребно је схватити
веома широко, како то чини и сам Европски суд за људска права у својој
пракси, подразумијевајући под појмом „изражавање“ сваки говор, писање,
осликавање, рекламирање, умјетност, радијско и телевизијско емитовање,
новине, књиге, летке, па чак и симболично понашање и употребу симбола. Притом је неопходно нагласити да члан 10. Конвенције штити не
само информације или идеје које су добро прихваћене, афирмативне, неувредљиве, или по својој природи индиферентне, већ и оне које вријеђају,
шокирају или узнемиравају, јер су „такви захтјеви плурализма, толеранције и широкоумности, без којих нема демократског друштва.“3 Овај став
Европског суда у идентичној формулацији уврштен је и у законодавство
Босне и Херцеговине које се тиче заштите од клевете, конкретно у Закон
о заштити од клевете Републике Српске (члан 1. тачка а), Закон о заштити
од клевете Федерације Босне и Херцеговине (члан 2. тачка б), те Закон о
заштити од клевете Брчко Дистрикта БиХ (члан 2. тачка б), a присутан je
и у пресудама по апелацијама Уставном суду БиХ.4
Члан 10. Конвенције не само да гарантује заштиту садржаја говора,
него и различитих форми, односно облика у којима се изражавање јавља.
Заштита је предвиђена и за веома честе облике испољавања мишљења у
виду сатире (Рожицки и Кулиш против Пољске, пресуда ЕСЉП из 2009.
године), поезије (Караташ против Турске, пресуда ЕСЉП из 1999. године) или романа (Арслан против Турске, пресуда ЕСЉП из 1999. године).
У погледу форме, већ поменути законски прописи у Босни и Херцеговини не наводе изричито заштићене облике, већ под појмом “изражавање”
подразумијевају „било какву изјаву, нарочито укључујући: сваки усмени,
писани, аудио, визуелни или електронски материјал, без обзира на садржај, форму или начин изношења или проношења (члан 3, тачка а. Закона
РС, члан 4. тачка а. Закона ФБиХ и члан 4. тачка а. Закона БД БиХ). Устав3 Европски суд за људска права, Хендисајд против Уједињеног Краљевства, пресуда од 7. децембра
1976. године
4 Види пресуде Уставног суда БиХ у предметима АП-312-08-337785, АП-758-09-492337, АП1288-06-143489
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ноправне одредбе о заштити слободе изражавања у Босни и Херцеговини садржане у члану II/3. Устава Босне и Херцеговине, члановима 25. и
26. Устава РС, Глави II, члану 2, став л Устава ФБиХ, те Глави II, члан 13.
став 4. Статута БД БиХ јамче слободу изражавања и слободу штампе, док
се на нивоу кантона у ФБиХ заштита људских права уопштено остварује
уставноправним одредбама сваког кантона понаособ, позивањем на права
и слободе већ утврђене Уставом Босне и Херцеговине и Уставом ФБиХ,
иако се ни у једном од тих прописа не прецизирају заштићене форме.
Када је ријеч о судској пракси, заштићеном формом у досадашњим предметима третирали су се углавном написи у штампи и изјаве дате путем
електронских медија, првенствено оне дате у телевизијским емисијама.5
2. ОПСЕГ ПРАВА НА СЛОБОДУ ИЗРАЖАВАЊА
Како је дефинисано ставом 1. члана 10. Конвенције, слобода изражавања подразумијева три сегмента, или, простије речено три вида слободе.
Ту је, прије свега слобода мишљења, као предуслов слободног изражавања,
јер је „основ сваког изражавања мисао, тако да свако бављење слободом
изражавања почиње са слободом мишљења. Апстрактно размишљање је
оно што одваја човјека од осталих форми живота и стога представља суштину његове личности...У великој мјери, особу одређује оно што он/она
мисли...Но, да ли је могуће ограничити људску мисао? Да ли је мисао у
тој мјери лична ствар да би властима требало забранити вршење утицаја
на лично мишљење?“6 У вријеме у коме живимо, као појединци смо свакодневно изложени различитим утицајима у правцу креирања одређеног
става. Неки од нас су таквим утицајима мање или више подложни и у сегменту своје воље те утицаје прихватамо или одбацујемо, у складу са сопственим склоностима. Све док је тај процес ствар личног избора, сматра
се да постоји слобода мишљења. У том смислу би се угрожавањем ове слободе могла сматрати свака систематска индоктринација коју би проводили
органи државне власти, као и свако прављење разлике међу појединцима
које би било условљено разликом у њиховом мишљењу. Непоштовањем
ове слободе сматрало би се и свако једнострано информисање од стране
државе, усмјерено на контролисање мишљења појединца, односно спречавање креирања слободног мишљења.
5 Види: Виком (АП 4275/11), те пресуде по основу апелација РТВ ФБиХ (АП 4961/13, АП 2814/13,
АП 101/13...
6 Robert Trager, Donna L. Dickerson, Freedom of Expression in the 21st Century (London, New Delhi:
Pine Forge Press, 1999), 14, превод Љ. Мијовић
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Други сегмент слободе изражавања представља слобода да се утиче
на информације и идеје и овај сегмент је од круцијалног значаја за демократски устројено друштво. Без поштовања права саопштавања идеја и
информација не постоји плурализам, прије свега, политичке мисли, па самим тим ни слободни избори у једној земљи. Овај сегмент слободе изражавања подразумијева слободу саопштавања оног што појединац мисли,
чак и када је ријеч о упућивању критике властима. Свако ограничавање
његове могућности да манифестује своје идеје, саопшти информације, или
на неки други начин утиче на дистрибуцију истих идеја и информација,
представљало би кршење слободе изражавања.
Трећи сегмент слободе изражавања тиче се права појединца да прими
идеје и информације, и у свакодневном говору, као и у већини националних прописа, назива се правом на приступ информацијама. У пракси Европског суда принципи везани за право на приступ информацијама успостављени су у предмету Társaság a Szabadságjogokért (Унија за грађанска
права) против Мађарске у коме је Суд установио повреду слободе изражавања у овом сегменту, јер је невладиној организацији био онемогућен
увид у документ од јавног значаја.7
3. СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА И МЕДИЈИ
Иако члан 10. Конвенције не помиње експлицитно слободу штампе,
Европски суд је дугогодишњом судском праксом установио обиман корпус принципа и правила која медијима омогућавају специјални статус у
уживању слобода предвиђених чланом 10. Конвенције.8
Када су у питању прописи Босне и Херцеговине, слобода штампе је
питање које је регулисано, с обзиром на подијељену надлежност, читавим низом прописа. Тако у Уставу Републике Српске, члан 26. стоји да
је слобода штампе и других средстава јавног обавјештавања зајамчена,
оснивање новинских и издавачких предузећа, издавање новина и јавно
обавјештавање другим средствима дозвољено у складу са законом, а цензура штампе и других видова јавног обавјештавања забрањена. У Уставу
Федерације БиХ, члан 2, став 1) л заштићена је „слобода говора и штампе“, а у Статуту Брчко Дистрикта, у члану 17. гарантује се право на „јав7 Европски суд је ускраћивање приступа овој невладиној организацији информацијама од јавног
интереса назвао „индиректном цензуром“, пресуда Társaság a Szabadságjogokért против Мађарске,
ЕСЉП 2008, пара. 27.
8 Водећим предметом у овој сфери заштите слободе изражавања сматра се предмет Лингенс против
Аустрије из 1986. године
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но информисање“, односно утврђује обавеза органа власти Дистрикта да
поштују слободу информисања.
У вези са слободом штампе су и прописи који се односе на слободу
приступа информацијама. Тако на нивоу државних органа постоји Закон
о слободи приступа информацијама, који у члану 4. утврђује да, у складу
са законским ограничењима, свако физичко и правно лице има право приступа информацијама које су под контролом јавног органа, а сваки јавни
орган има одговарајућу обавезу да објави такве информације. Слична рјешења садрже и Закон о слободи приступа информацијама у ФБиХ и Закон
о слободи приступа информацијама у РС. У већ поменутим прописима који
регулишу заштиту од клевете, на исти начин се предвиђа да „средства јавног информисања имају значајну улогу у демократском процесу као јавни
посматрачи и преносиоци информација јавности“.
Када је ријеч о слободи штампе, потребно је напоменути да је у 2015.
години Европски суд за људска права у Вијећу Четвртог одјељења донио и
прву пресуду у односу на БиХ (Меџлис Исламске заједнице Брчко против
БиХ) у којој је разматран навод о повреди члана 10. Европске конвенције,
и у којој је Европски суд утврдио да није дошло до повреде истог члана.
Предмет се односио на поступак ради клевете покренут против невладиних организација, након што је јавно објављено писмо које су оне упутиле
највишим органима власти Дистрикта Брчко с циљем изношења притужбе
на уредницу забавног програма јавне радио-станице која је била кандидаткиња за мјесто директора те станице, као и на поступак за избор директора који је та станица водила. По жалби БиХ, поступак је поновљен и пред
Великим вијећем Европског суда, које је такође потврдило да није било
кршења слободе изражавања, те да су домаћи судови, који су у поступку
ради клевете саслушали свједоке, правилно закључили да су апликанти
поступали немарно, јер су једноставно пријавили наводне нерегуларности
у раду уреднице забавног програма, прије него што су подузели разуман
напор како би доказали тачност својих навода. Због тога су домаћи судови, према пресуди Европског суда, успоставили „правичну равнотежу између права уреднице забавног програма (као кандидата за мјесто државног
службеника) и права подносиоца представке да пријављују нерегуларности у раду јавног дужносника тијелу надлежном да испита такве наводе“.9
Када је у питању пракса Уставног суда БиХ, у односу на слободу штампе, став је Суда да се чланци могу „сматрати доприносом јавној дебати у
односу на коју штампа мора испунити своју улогу “чувара јавног интере9 Види: Меџлис Исламске заједнице Брчко и други против Босне и Херцеговине, ЕСЉП, 2017.
године
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са”, односно не може представљати само задовољење интереса одређеног
дијела јавности.10
Слобода штампе, баш као и слобода изражавања уопштено, није неограничена и може се користити само у Конвенцијом и уставним и законским одредбама предвиђеним оквирима. То кориштење ће бити правно
утемељено све док не иде на штету предвиђених ограничења у ставу 2.
члана 10. Конвенције, те, прије свега, права других која су заштићена Конвенцијом. У вези с тим су и одређене, како негативне, тако и позитивне
обавезе, предвиђене Конвенцијом и праксом Европског суда.
4. НЕГАТИВНЕ И ПОЗИТИВНЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 10. Европске конвенције не само да налаже да се државе суздрже
од било ког чина који би представљао угрожавање слободе изражавања,
него и захтијева предузимање свих неопходних мјера како би се осигурало да сваки појединац ужива слободу изражавања у за то предвиђеним
оквирима.
Наглашавајући да је „слобода изражавања conditio sine qua non функционисања и опстанка сваког демократског друштва и гаранција свих других
људских права и слобода“, те да се „свака рестрикција, услов, ограничење
или било која врста мијешања у слободу изражавања може примијенити
само на одређено остваривање ове слободе, док садржај права на слободу изражавања увијек остаје нетакнут“11, Уставни суд БиХ у потпуности
прихвата концепт члана 10. Конвенције и ставове садржане у пракси Европског суда.
Обавезе државе, како позитивне, тако и негативне, садржане су као
формулација у више одлука Уставног суда БиХ у којима је речено: „Угрозити, стога, на било који начин слободу изражавања и, у оквиру тога, слободу медија, не значи само угрозити нека лична, уставом зајамчена права
новинара, него то значи угрозити једно од кључних начела демократског
друштва, па, стога, и саму демократију као облик владавине и претпоставку за остварење свих других прокламованих људских права и слобода.“12
У том контексту, Уставни суд БиХ је у више наврата истицао да слобода
изражавања није апсолутна, те да је утврђивање оправданости ограничења
предмет рада судова, односно да су „кључна улога и задаћа независног судства да у сваком појединачном случају развидно утврди границу између
10 Види: АП 293/13, “ММ Company” д.о.о. Сарајево, принцип преузет из праксе ЕСЉП, Standard
Verlags Gmbh против Аустрије, 2009. године, пара. 52.
11 Види Уставни суд БиХ, АП 520/10, пара. 30
12 Види Уставни суд БиХ, АП 312/08, пара. 38, АП 758/09, пара. 33.
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оправданих и потребних, те неоправданих и непотребних ограничења, која
неко начело потврђују као правило или га негирају као пуку декларацију.“13
5. НОРМАТИВНИ ОКВИР ОГРАНИЧЕЊА
Како слобода изражавања предвиђена већ наведеним прописима14 на
веома уопштен начин садржи само гаранцију поштовања, не и ограничења,
неопходно је обратити пажњу на анализу других прописа који се тичу става 2. члана 10. Европске конвенције. Према тексту истог става, ограничења
се тичу интереса националне сигурности, територијалног интегритета или
јавне сигурности, спречавање нереда или криминала, заштите здравља или
морала, заштите угледа или права других, спречавање откривања обавјештења добијених у повјерењу, те очувања ауторитета и непристрасности
судова, и та ограничења су предвиђена прописима о заштити од клевете15 и
прописима о слободи приступа информацијама, када се ради о праву приступа информацијама које су под контролом јавног органа.16 У наведеним
прописима, почевши од Закона на нивоу БиХ (чланови 5, 6, 7. 8. и 9.), изузетак од објављивања тражене информације утврђује се само по одлуци
надлежног органа за цијелу, или дио информације, у случајевима када се
откривањем информације основано може очекивати изазивање значајне
штете по заштићене интересе у Босни и Херцеговини, наведене као:
(а) вањска политика, интереси одбране и сигурности, као и заштита
јавне сигурности;
(б) интереси монетарне политике;
(ц) спречавање криминала и свако откривање криминала; и
(д) заштита процеса доношења одлуке од стране јавног органа у давању
мишљења, савјета или препорука од стране јавног органа, запослене особе у јавном органу, или сваке особе која врши активности за
или у име јавног органа, а не обухвата чињеничне, статистичке, научне или техничке информације.
13 Види Уставни суд БиХ, АП 312/08, пара. 39, АП 758/09, пара. 34 ).
14 Члан II/3. Устава Босне и Херцеговине, чланови 25. и 26. Устава Републике Српске, Глава II,
члан 2, став л Устава Федерације БиХ, те Глава II, члан 13. став 4. Статута Брчко Дистрикта
15 Закон о заштити од клевете Републике Српске, Закон о заштити од клевете Федерације БиХ и
Закон о заштити од клевете Брчко Дистрикта БиХ
16 Закон о слободи приступа информацијама на државном нивоу, Закон о слободи приступа
информацијама у ФБиХ и Закон о слободи приступа информацијама у Републици Српској, док
се у Дистрикту Брчко, а на основу Упутства/Напутка за провођење Закона о слободи приступа
информацијама у БиХ у Брчко Дистрикту, (,,Сл. гласник Брчко Дистрикта“, бр. 36 од 15.10. 2004)
примјењује Закон БиХ.
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Ограничење је предвиђено (члан 7.) и кад је ријеч о повјерљивим комерцијалним информацијама. Тако исти члан предвиђа да, када надлежни јавни орган оправдано утврди да захтјев за приступ информацијама
укључује повјерљиве комерцијалне интересе треће стране, исти орган ће
дописом по хитном поступку обавијестити трећу страну о појединостима
захтјева. У допису се трећа страна обавјештава о непосредном објављивању информација, и оставља јој се рок од 15 дана од пријема тог дописа,
да одговори у писаној форми да ли такве информације сматра повјерљивим и, уколико је то случај, да наведе разлоге за штету која би проистекла из објављивања информација, након чега надлежни јавни орган доноси одлуку да ли ће утврдити изузетак од давања информације или не.
Члан 8. предвиђа изузетак код заштите приватности, и то у случају када се
оправдано утврди да тражене информације укључују личне интересе који
се односе на приватност трећег лица, док се у члану 9. надлежном органу
дају овласти да, чак и када утврди изузетак у смислу претходних чланова,
може донијети одлуку о слободном приступу информацији, уколико је то
оправдано јавним интересом, у којем случају ће исти орган дописом обавијестити трећу страну да ће информације бити објављене. Када су у питању прописи на нивоу ентитета, они у мањој или већој мјери одговарају
већ наведеним рјешењима.
Заштита угледа или права других, као најважнији легитимни циљ мијешања у слободу изражавања у медијском контексту (контексту слободе
штампе), регулисана је законима о заштити од клевете, како је раније већ
поменуто, и почива на концепту грађанске одговорности за штету нанешену угледу физичког или правног лица изношењем или проношењем неистините информације17
6. ПРИНЦИПИ СУДСКОГ МЕРИТОРНОГ ОДЛУЧИВАЊА
Приликом мериторног одлучивања о (не)постојању повреде члана 10.
Конвенције, Европски суд је развио тзв. тродјелни тест који треба да пружи одговор на питање да ли се у предметном случају ради о ограничавању
слободе изражавања, односно повреди члана 10. Европске конвенције и
који подразумијева одговоре на три питања:
1. Да ли је предметно ограничавање слободе изражавања предвиђено
законом?
2. Да ли то ограничавање има легитиман циљ?
17 Чл. 1. Закона о заштити од клевете РС, чл. 1. Закона о заштити од клевете ФБиХ, чл. 1. Закона
о заштити од клевете Брчко Дистрикта
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3. Да ли је то ограничавање „неопходно у демократском друштву“?
Без улажења у финесе овог теста, с обзиром на то да се ради о веома
обимној материји, потребно је нагласити да овај тест у мериторном одлучивању примјењује само Уставни суд БиХ, по апелационим захтјевима појединаца пресуђених на накнаду штете за клевету, док се редовни
судови у ентитетима Босне и Херцеговине у својој пракси углавном баве
пресуђивањем по основу грађанскоправних захтјева за накнаду штете по
тужбама за клевету.
Уставни суд је досада о наводима о повреди слободе изражавања одлучивао у читавом низу предмета18, проводећи тродјелни тест у складу са
принципима судске праксе ЕСЉП. Тако се у поменутим пресудама Уставног суда БиХ19 констатује да је, када је ријеч о ограничењима из члана 10.
став 2. Конвенције „Европски суд указао да тест неопходности у демократском друштву захтијева да се при одлучивању је ли дошло до кршења,
одлучи кореспондира ли мијешање домаћих власти у ову слободу хитној друштвеној потреби, је ли пропорционално легитимном циљу који се
жели постићи и јесу ли разлози и оправдања које су дали надлежни органи за такво мијешање релевантни и довољни. С тим циљем је потребно
утврдити јесу ли домаће власти примијениле стандарде који су у складу
с принципима утјеловљеним у члану 10. Европске конвенције, као и јесу
ли домаће власти засновале своје одлуке на прихватљивој анализи релевантних чињеница. Што се тиче пропорционалности, мора се утврдити је
ли постигнут правичан баланс у заштити двију вриједности гарантираних
Европском конвенцијом које могу бити у супротности једна другој: с једне
стране слобода изражавања из члана 10. Европске конвенције и, с друге
стране, право лица које је текстом нападнуто да заштити своју репутацију,
што је заштићено чланом 8. Европске конвенције у оквиру права на приватни живот.“ На основу наведеног, видно је да Уставни суд БиХ слиједи
праксу Европског суда, јер је цитирани принцип преузет из исте праксе,
конкретније пресуде Chauvy and Others v. France од 2004. године.20

18 АП 312/08, АП 758/09, АП 1288/06, АП 2907/11, АП 3805/09, АП 293/13 итд.
19 Пресуда Уставног суда БиХ у предмету АП 2907/11
20 Предмет број 64915/01, пара. 70.
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7. СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА У ОДНОСУ НА ДРУГА ПРАВА
ЗАШТИЋЕНА КОНВЕНЦИЈОМ У СУДСКОЈ ПРАКСИ БИХ
7.1. Слобода изражавања и право на приватност у судској пракси БиХ
Као посебно питање у погледу односа права из члана 10. (слободе изражавања), на једној, и права заштићених чланом 8. (права на приватност) на
другој страни, као релативно чест проблем у судској пракси БиХ јавља се
питање клевете и јавних личности. У вези с тим може се констатовати да
Уставни суд БиХ у својој пракси поштује најважније принципе постављене праксом ЕСЉП (понајприје у пресуди Хановер21, као водећој), те да је
у свом раду досад донио неколико пресуда везаних за ову проблематику22.
Број и значај одлука, нажалост, још није довео до општег прихватања става
по којем су јавне личности у мањој мјери заштићене у погледу свог права
на приватност у односу на појединце који нису изложени лупи јавности,
тако да је, кад се погледају статистички подаци редовних судова, велики
број предмета одлучиваних по тужби јавних личности за клевету. У великом броју тих пресуда, новинари се за написе о водећим политичарима кажњавају непропорционално великим износима, из чега се може наслутити да се политичке личности у БиХ сматрају не мање заштићеним у
погледу права на приватност, него управно обрнуто, заштићеним у већем
обиму него што би било примјерено једном демократском и друштву политичког плурализма.
7.2. . Слобода изражавања и право на правично
суђење у судској пракси БиХ
О односу права из члана 10. (слобода изражавања) и члана 6. (право
на правично суђење) Европске конвенције говоримо у конктексту неколико битних питања, понајприје ауторитета и непристрасности правосуђа,
слободе изражавања судија, слободе изражавања адвоката у судници и ван
ње, новинарског извјештавања о току судског поступка, претпоставке невиности, те објелодањивања повјерљивих информација.
Ова проблематика је у БиХ регулисана законима о судовима23 у којима,
поред осталог стоји да нема ограничавања слободе изражавања у односу
на судије осим што је законима и етичким кодексима које је донијело Ви21 Пресуда ЕСЉП Von Hannover v Germany , 2004
22 Види Уставни суд БиХ, предмети бр. АП-427/06, АП-2043/12, АП-5008/13
23 Закон о Суду БиХ и Закони о судовима Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта БиХ

18

Љиљана Мијовић

СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА У ЛЕГИСЛАТИВИ И ПРАКСИ У БИХ

соко судско и тужилачко вијеће (ВСТВ) и који се односе на све судије и
тужиоце, прописано да судије и тужиоци не смију испољавати било какву
вјерску, политичку, националну или другу припадност за вријеме вршења
службених дужности.24 Кад је ријеч о осталим аспектима односа ова два
члана, домаћа легислатива предвиђа јавност судских расправа, осим у изузетним случајевима (законом прописаним), чиме се обезбјеђује могућност
надзора над судским системом од стране јавности. Медијски извјештаји
о суђењима, који су такође средство увида и надзора јавности над радом
судства, предвиђени су легислативом, као и могућност доношења судске
одлуке о искључивању извјештавања са суђења, уколико су испуњени, поново, законом предвиђени таксативно побројани услови.
Постоје, међутим, и предмети у којима заштита интереса сходно члану 6. и члану 10. Конвенције није увијек тако једноставна, што је рецимо,
случај када се изјавама датим у штампи или електронским медијима, крши
претпоставка невиности. Иако у пракси веома чести, случајеви ове врсте
у БиХ су ријетко предмет судског одлучивања.
Посебну проблематику, без имало сумње, представља питање заштите
„звиждача“, односно узбуњивача, које је веома често примјер повезаности
чланова 10. и 6. Конвенције.
Када је ријеч о узбуњивачима, У БиХ не постоји свеобухватни законодавни оквир којим су регулисани узбуњивање и заштита узбуњивача.
На нивоу БиХ постоји Закон о заштити лица која пријављују корупцију у
институцијама БиХ из 2013. године, који под појмом узбуњивача подразумијева (у чл. 2, ст. б) „лице које је запослено у институцијама Босне и
Херцеговине и правним лицима која оснивају институције Босне и Херцеговине, које због оправдане сумње или околности на постојање корупције у било којој институцији Босне и Херцеговине у доброј вјери поднесе
пријаву одговорним лицима или институцијама у складу с овим законом“,
а заштита истог лица се односи на то да (чл. 7, ст. 3) се оно неће сматрати
материјално, кривично или дисциплински одговорним за откривање пословне тајне у случају пријављивања корупције надлежном ауторитету.
У Закону Федерације БиХ о заштити пријавитеља корупције, дефиницијом пријавитеља обухваћена су лица која „врше заштићено пријављивање или подузимају радње у сврху заштићеног пријављивања, а под којима се нарочито сматрају особе које су запослене или су биле запослене у
субјектима јавног и приватног сектора у смислу члана 1. овог Закона, било
да је запослење стално или привремено, плаћено или неплаћено“ (чл. 2 б).
24 Чл. 13 ст. 1 Закона о судовима у ФБиХ; чл. 13 ст. 1 Закона о судовима у РС; чл. 4.4 Кодекса судијске етике и Кодекса тужилачке етике
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На сличан начин предвиђена је и заштита лица која пријављују корупцију
у Закону Дистрикта Брчко из 2016. године, док је у Републици Српској на
снази Закон о заштити особа које пријављују корупцију.
У овом подручју примарно се уочавају два недостатка: први, недовољно
познавање стручне (правничке) јавности о узбуњивању и узбуњивачима и
њиховим ефектима широм свијета и, други, недостатак политичке свијести
о различитим могућностима и расположивим механизмима који се користе
у ефективној борби против корупције и превара. Законодавна недовршеност или њена исцјепканост, извјесно је, не обезбјеђује одговарајуће начине за откривање и ефикасно санкционисање пријављених злоупотреба.
8. ЗАКЉУЧАК
У врло оквирној анализи датој у овом чланку, видно је да у Босни и
Херцеговини члан 10. Европске конвенције о основним људским правима
и слободама још није „откривен“, што и не чуди, имајући на уму врсту и
значај проблема којима су се Европски и Уставни суд БиХ досада бавили,
а који су се углавном тицали системских повреда основних људских права
и слобода установљених у односу на Босну и Херцеговину. Слобода изражавања као право сваког појединца, у Босни и Херцеговини тек треба да
заживи и то ће захтијевати како промјену менталитета појединца понаособ, тако и промјену става цјелокупне јавности, у смислу не само поштовања права на изражавање мишљења, већ и успостављања одговорности
за исто мишљење, изречену ријеч или на неки други начин исказани став.
Како је јасно да слобода изражавања постоји док се то право користи у
законским оквирима и поштујући и права других, извјесно је и да се ради
о злоупотреби слободе изражавања уколико се граница поштовања истих
ограничења и права других пређе. Често је питање проналажења границе, односно баланса једног и другог права (правā) компликовано правно
питање, о коме једино судови могу да одлуче и стога је питање едукације
домаћих судија веома значајно у погледу поштовања Конвенције и праксе
Европског суда за људска права. Из увида у судску праксу у БиХ, јасно је
да засад, Европску конвенцију, као и принципе судске праксе Европског
суда, примјењује само Уставни суд БиХ, док се редовни судови баве оцјењивањем поштовања домаћих закона, не излазећи из своје зоне удобности познавања домаће праксе и прописа. Спорадично, врши се и едукација судија
редовних судова у погледу примјене Конвенције и праксе Европског суда
у сегменту слободе изражавања, али то ни у којој мјери не може бити до20
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вољно за заживљавање стандарда развијених у оквиру Савјета Европе, на
шта се Босна и Херцеговина, као чланица, обавезала.
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Abstract: This paper deals with the analysis of normative framework and
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НОТАР КАО ПОВЈЕРЕНИК СУДА У ОСТАВИНСКОМ
ПОСТУПКУ
Ђорђе Раковић1
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
Апстракт: Нотарска служба је у правни систем Републике Српске
уведена Законом о нотарима који је донесен 2004. године, а први нотари су почели са радом 11.03.2008. године. Законом је регулисана надлежност нотара да предузима нотарску обраду исправа, издаје нотарске потврде и врши нотарске овјере. Поред тога, суд или други орган власти
могу нотару повјерити вршење и других послова који су у сагласности са
његовом надлежношћу. Тако је нотарима у циљу растерећења судова у
дијелу који се односи на спровођење оставинског поступка, а на основу
Закона о ванпарничном поступку додијељена и ова функција. Делегирање
надлежности нотарима у оставинском поступку практично је започело
ступањем на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку, јер, иако је постојао правни основ у чл. 145 Закона о ванпарничном поступку, због комликованости ни један оставински предмет
није додијељен нотарима.
Суд је обавезан нотару повјерити спровођење оставинског поступка,
а нотар има обавезу да прихвати спис предмета, осим ако неко од учесника у поступку не захтијева спровођење поступка искључиво пред судом.
Нотар као повјереник суда у оставинском поступку може предузимати
све радње као и суд. Изузетно суд може нотару одузети спис предмета и
спровођење оставинског поступка повјерити другом нотару или пак сам
спровести поступак. Суд одређује нотару и рок у којем треба завршити
оставински поступак. На овај начин суд врши контролу рада нотара, поред корективне улоге коју има у случају кад се пред нотаром појаве спорне
чињенице у погледу оставине. За спровођење оставинског поступка нотар има право на награду, као и накнаду одређених трошкова али у знатно мањем износу него што је то случај приликом предузимања других послова из своје надлежности.
1 Доцент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци. E-mail: djordje.rakovic@pf.unibl.org
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Кључне ријечи: нотар, послови нотара, суд, делегирање надлежности, ванпарнични поступак, оставински поступак, учесници у оставинском поступку, контрола рада нотара, награда и накнада за рад нотара.
1. УВОД
Настанак нотарске службе се везује за сам период настанка људске цивилизације.2 Још у то доба јавила се потреба за услугама појединаца које
су имале за циљ уређење одређених друштвених односа. Првенствено је
постојала потреба за писменошћу како би се регулисали међусобни односи између појединих чланова друштвене заједнице. Како је неписменост
била раширена појава, онда су писмени појединци, као писари,3 били ангажовани од стране државе, односно владара за обављање одређених послова као што су сачињавање признаница, биљежење различитих правних
послова и судских одлука, чување докумената и др.
Посебно значајан период за нотаријат је период важења римског права.
Сматра се да је модерни тип нотаријата настао управо у римском праву од
тзв. tabelliones-a.4 Табелиони нису били нотари у данашњем смислу ријечи, али су обављали послове које по садржини можемо сврстати у послове
савременог нотаријата,5 а према Улпијану (III вијека н.е.) то су „instrumenta
formare, libellos concipere, testationes consignare“ (писање аката, састављање
уговора и овјеравање тестаментата). Каснијим развојем римског царства
ширио се и број послова из надлежности нотара.
Нотарске исправе јавнo-правно дејство кроз јавну вјеру (fides publica)
и јавну-државну власт (manus publica) стичу у Средњем вијеку. Тада нотарски акт добија снагу јавне исправе. На прелазу између XI и XII вијека
у Италији, захваљујући Болоњској правној школи и нотаријат доживљава
своју ренесансу. У овом периоду долази до ширења нотаријата и у Шпанији
и Француској. До развоја средњовјековног нотаријата долази и на јужно2 Маринко Плавшић, Хисторијски развој и организација нотарске службе у Енес Бикић и др.,
Нотарско право (Сарајево: 2013), 1-9; Милена Трговчевић-Прокић, Настанак и историјат
нотаријата у Небојша Шаркић и др., О јавном бележнику – нотару (Београд: 2004), 23-29.
3 Појам „нотар“ је настао од латинске ријечи „nota“ што означава брзо писање, односно сценографију.
4 Tabellio је означавао плочу пресвучену воском на којој су се сачињавали записи. Ова ријеч се први
пут спомиње у Улпијановим Дигестама, в. Ulpianus, Digesta 48 19 19.9&4.
5 в. Никола Мојовић, ,,Од римског табелиона до модерног нотара“, Правна ријеч, бр. 1, (2004), 131;
Трговчевић-Прокић, Настанак и историјат нотаријата у Шаркић и др., О јавном бележнику –
нотару, 23; Плавшић, Хисторијски развој и организација нотарске службе у Бикић и др., Нотарско
право, 3; Лариса Тајић, ,,Нотари и нотарска служба са посебним освртом на Закон о нотарима
Федерације БиХ“, Правни савјетник, бр. 11, (2004), 23; Александар Пухаловић, ,,Начела јавнобележничког права“, Правни живот, бр. 12, (2004), 289; Раденко Јотановић, ,,Садржина дјелатности
нотара у Босни и Херцеговини“, Правни савјетник, бр. 1, (2005), 35.
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словенском подручју (Црна Гора, Дубровник и Далмација) гдје је положај
нотара био регулисан статутом појединих градова.6
У правни систем бивше југословенске државе нотаријат је уведен Законом о јавним бележницима који је донесен у Краљевини Југославији 1930.
године 7. Закон је донесен по узору на аустријски закон о јавним биљежницима из 1911. године који је промовисао латински тип нотаријата. Радило се о модерном закону тог доба који је детаљно регулисао нотарску
професију. Сврха Закона (која никад није остварена)8 је било јединствено уређење нотаријата на подручју цијеле државе јер је ова институција
била различито уређења на појединим њеним дијеловима.9 Оправдање за
увођење јединственог нотаријата налазило се у цивилизацијској вриједности ове институтције, институције која доноси ред и сигурност у правне односе, правна снага коју су нотарске исправе имале у међународном
правном промету, растерећење судова који су били претрпани бројним
предметима итд.10 Међутим, све позитивне тековине које је усвојио Закон,
а које је баштинила институција нотаријата од самог свог настанка, изгубиле су значај доношењем Одлуке о укидању јавних биљежника и јавнобиљежничких комора 1944. године,11 односно ступањем на снагу Закона
о неважности правних прописа донесених прије 6. априла 1941. године и
за вријеме непријатељске окупације12.
За вријеме трајања СФРЈ због идеолошких разлога и принципа на којима се заснивало друштвено-политичко уређење није постојао нотаријат.
Након дисолуције СФРЈ 90-тих година прошлог вијека поједине новоформиране државе настале у границама бивших југословенских република су,
између осталих, донијеле и своје законе којима реафирмишу нотаријат на
нашем правном подручју.13 У Босни и Херцеговини, у складу са правно6 Ана Станковић-Мугоша, ,,Историјат нотарске канцеларије и улоге нотара у Котору и другим
приморским градовима“, Правни живот, бр. 12, (2004), 313; Трговчевић-Прокић, Настанак и
историјат нотаријата у Шаркић и др., О јавном бележнику – нотару, 30-31.
7 „Службене новине Краљевине Југославије“, бр. 220 од 26.09.1930. године.
8 Закон се није примјењивао у Босни и Херцеговини, Црној Гори и дијеловима Србије.
9 в. Мирела Крешић, ,,Закон о јавним биљежницима Краљевине Југославије из 1930.: судјеловање
јавног биљежника у оставинском поступку – искуства из прошлости“, у Зборник Правног факултета
у Загребу, вол. 63, бр. 2/2013 (Загреб: Правни факултет, 2013), 357.
10 Мелиха Повлакић, ,,Надлежности нотара у Босни и Херцеговини“, у Зборник Правног факултета
у Загребу, вол. 63, бр. 2/2013, (Загреб: Правни факултет, 2013), 247.
11 Одлука о укидању јавних биљежника и јавнобиљежничких комора од 17.11.1944. године,
„Службени лист ДФЈ“, 1945, књига I, бр. 11.
12 „Службени лист СФРЈ“, бр. 86/46.
13 Закон о јавном биљежништву, „Народне новине“, бр. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09 и 120/16;
Закон о нотариату, „Урадни лист Републике Словеније“, бр. 13/94, 48/94, 82/94, 41/95, 73/04, 23/05,
98/05, 4/06, 17/06, 115/06, 2/07 (пречишћени текст); Закон о јавном бележништву, „Службени гласник
Републике Србије“, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15, 106/15; Законот за вршење на
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политичким уређењем установљеним Дејтонским мировним споразумом,
Република Српска, Федерација БиХ и Брчко дистрикт БиХ донијели су
своје законе којима регулишу институцију нотаријата.14
Поред ових законских прописа нотарску службу у БиХ уређује и низ
подзаконских аката који су, такође, донесених на различитим нивоима у
БиХ, а којима се уређују поједина питања из дјелокруга послова који су у
надлежности нотара. Тако су у Републици Српској донесени Правилник о
раду нотара у поступку састављања и издавања нотарских исправа, Правилник о садржају, начину израде, коришћењу и чувању печата и штамбиља
нотара, Упутство о простору и опреми нотарске канцеларије, Упутство о
вођењу пословних књига и формирању и архивирању списа, Упутство о
вођењу картотеке депозита,15 Правилник о начину поступања са печатима, штамбиљима, новцем и вриједносним папирима и поступку издавања
отправка, односно преписа оригинала и других извода из нотарских аката
у случају престанка вршења службе нотара,16 Правилник о вођењу уписника о сачињеним, похрањеним и проглашеним нотарским тестаментима,17
Уредба о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској,18
као и други акти који непосредно регулишу дјелатност нотара19.
Наведени закони, правилници, уредбе и други акти представљају само
дјелимично изворе нотарског права. Наиме, нотар обавља службу кроз
различите дјелатности унутар различитих грана права тако да јавна овлашћења црпи и из других закона којима се регулишу грађанско-правни,
привредно-правни, насљедно-правни, брачни, облигационо-правни и статусни односи (тзв. материјални извори права). Поједностављено речено:
„...у нотарско право спадају сви они прописи који уређују питања „ко“ је
нотар и под којим условима он ради, „како“ и „шта“ нотар ради.“20

нотарски работи “Службен весник на Република Македонија”, бр. 59/96, 25/98, 6/2002 и 66/2006, којег
је замијенио Закон за нотаријатот „Службен весник на Република Македонија“, бр. 55/2007; 86/2008;
139/2009 и 135/2011; Закон о нотарима, „Службени лист Црне Горе“, бр. 68/05 и 49/08.
14 Закон о нотарима, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 86/04, 02/05, 74/05, 76/05, 91/06,
37/07, У-60/06, 50/10, 78/11 и 20/14; Закон о нотарима, „Службене новине Федерације БиХ“, бр.
45/02 и Закон о нотарима Брчко дистрикта БиХ, „Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бр.
9/03 и 17/06.
15 Сви ови документи су објављени у „Службеном гласник Републике Српске“, бр. 43/11 и 41/13.
16 „Службени гласник Републике Српске“, бр. 88/14.
17 „Службени гласник Републике Српске“, бр. 61/15.
18 „Службени гласник Републике Српске“, бр. 54/12, 103/13 и 6/17.
19 http://www.notarrs.com/propisi.html, од 22.02.2017. године.
20 Плавшић, Хисторијски развој и организација нотарске службе у Бикић и др., Нотарско право, 12.
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2. НАДЛЕЖНОСТИ НОТАРА
До увођења нотаријата у правни систем БиХ дошло је у склопу реформи у другим областима права јер је развој друштвено-економских односа
довео до потребе и за нотарским услугама. Све реформе су имале за циљ
повећање правне сигурности, повјерења у јавне регистре, бржег, једноставнијег, ефикаснијег и транспарентног поступка и владавине права у
цјелини. У таквим околностима и нотарска професија долази до изражаја
нарочито у области реформе земљишно-књижног, стварног, пословног и
других грана права које се не могу ни замислити као дио савременог права
без одговарајуће улоге нотара у свакој од њих. Као носиоци јавних овлашћења нотари својом професионалношћу, самосталношћу, независношћу
и непристрасношћу доприносе правној сигурности у правном промету.21
Поред тога, увођење нотаријата доприноси растерећењу судова, као и преносу надлежности са других државних органа на нотаре чиме се у потпуности остварује улога нотаријата као „јавне службе“.
У правни систем БиХ и Републике Српске уведен је тзв. латински облик или тип нотаријата22 у складу са Конвенцијом од 1948. године из Буенос Ајреса (Аргентина) гдје је и основан Међународни савез латинског
биљежништва. Према тада усвојеној дефиницији „јавни бележник је правник по образовању који на основу јавних овлашћења прихвата од странака изјаве воље, даје им потребну писмену форму и о томе издаје исправе
које имају карактер јавне исправе. Оригинале тих исправа преузима на чување, а издаје оверене преписе. У његове задатке спада и јавно потврђивање чињеница“.23
Из цитиране дефиниције произилазе и одређене надлежности које нотар има у правном саобраћају. Садржина послова за које су овлашћени
нотари се временом проширивала чиме се ширио и значај нотаријата као
јавне службе па у том смислу се може говорити о основној дјелатности
(властити дјелокруг овлашћења) и допунским дјелатностима (пренесени
дјелокруг послова) нотарске службе.24 Основна дјелатност латинског типа
нотаријата је тзв. нормативно-цертификацијска која се састоји у сачињавању нотарских исправа.25 Нотарске исправе су све исправе које сачињава
21 Видјети чл. 2, ст. 1-5 и чл. 3, ст. 1 Закона о нотарима Републике Српске.
22 Поред овог облика у свијету егзистирају и други типови нотаријата као што су: англосаксонски,
државно биљежништво и адвокатско-биљежничка дјелатност.
23 Наведено према: Пухаловић, ,,Начела јавно-бележничког права“, 290.
24 Јотановић, ,,Садржина дјелатности нотара у Босни и Херцеговини“, 36-39.
25 Мелиха Повлакић, ,,Основне значајке нотарске службе у Федерацији БиХ“, Правни савјетик,
бр. 4, (2003), 84; Повлакић, ,,Надлежност нотара у Босни и Херцеговини“, 250 и даље; Небојша
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нотар у оквиру своје надлежности, а имају карактер јавних исправа, односно пуну доказну снагу јавних исправа.26 Могу бити нотарски обрађене исправе, нотарске овјере и нотарске потврде.27 Закони о нотарима у
БиХ прописују као облигаторне нотарске обраде исправе за одређене врсте правних послова,28 док странке могу захтијевати нотарску обраду и за
било који други правни посао. Нотарске потврде и овјере се дају за преписе докумената (видмирање) који су сачињени или фотокопирани у нотарској канцеларији, изводе из трговачких или пословних књига, овјеру
потписа (легализација), потврду о времену предочавања писмена, потврду
о животу лица и потврде других чињеница.29
Према одредбама свих закона о нотарима у БиХ, поред наведене основне, нормативно-цертификацијске дјелатности „нотар може обављати остале послове који су му према овом закону допуштени“.30 Сматрамо да наведена формулација у сва три закона о нотарима у БиХ није адекватно
формулисана у дијелу који се односи на то да се само законом о нотарима
може одредити дјелокруг надлежности нотара. Неки други закони који су
донесени или су донесене измјене и допуне ових закона након доношења
закона о нотарима су управо делегитимисале ову одредбу. Тако је Законом
о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку31 нотарима повјерено спровођење оставинског поступка. У оставинском поступку нотарима се може повјерити и попис и печаћење оставинске и стечајне масе
(тзв. комесаријална функција).32 Законом о извршном поступку може се
одредити улога нотара у провођењу извршног поступка, издавању платног налога, попис и процјена имовине, јавна продаја ствари у извршном
Шаркић и Миланка Фуртула-Ђорђевић, Јавно бележништво – да или не?, у Шаркић и др., О јавном
бележнику – нотару , 8.
26 В. чл. 4 Закона о нотарима Републике Српске, чл. 4 Закона о нотарима Федерације БиХ и чл. 4
Закона о нотарима Брчко дистрикта БиХ.
27 В. чл. 4, ст. 2 Закона о нотарима Републике Српске, чл. 4, ст. 2 Закона о нотарима Федерације
БиХ и чл. 4, ст. 2 Закона о нотарима Брчко дистрикта БиХ.
28 То су: правни послови о регулисању имовинских односа између брачних другова, као и између
лица која живе у ванбрачној животној заједници, располагање имовином малољетних и пословно
неспособних лица, правни послови којима се обећава нека чинидба као поклон с тим што се
недостатак нотарске форме у овом случају надомјешта извршењем обећане чинидбе, правни послови,
чији је предмет пренос или стицање власништва или других стварних права на некретнинама и
оснивачка акта привредних друштава, в. чл. 68, ст. 1, а. 1-5 Закона о нотарима Републике Српске,
чл. 73, ст. 1, а. 1-5 Закона о нотарима Федерације БиХ и чл. 47, ст. 1, а. 1-5 Закона о нотарима Брчко
дистрикта БиХ.
29 В. чл. 87-98 Закона о нотарима Републике Српске, чл. 92-103 Закона о нотарима Федерације БиХ
и чл. 66-76 Закона о нотарима Брчко дистрикта БиХ.,
30 В. чл. 64, ст. 2 Закона о нотарима Републике Српске, чл. 69, ст. 2 Закона о нотарима Федерације
БиХ и чл. 43, ст. 2 Закона о нотарима Брчко дистрикта БиХ.
31 „Службени гласник Републике Српске“, бр. 91/16.
32 Повлакић, ,,Основне значајке нотарске службе у Федерацији БиХ“, 84.
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поступку, извршење на основу вјеродостојне исправе, послови у вези са
протестом мјенице и чека и друге надлежности повјерене од стране извршног суда.33 Законом о насљеђивању се на нотара, такође, могу пренијети одређена овлашћења која се тичу примања или одбијања насљедничке
изјаве,34 а породичним законом и овлашћења у погледу правних послова
регулисања имовинских односа брачних и ванбрачних супружника, располагања имовином малољетних и пословно неспособних лица, узимање
изјава о признању очинства и материнства, одређене надлежности у области издржавања и др.35
Истина, закони о нотарима регулишу могућност преношења одређених
послова који су материја ванпарничног и извршног законодавства,36 али је
каснија законодавна пракса, како смо то и навели, показала да се проширење дјелатности нотара врши одредбама закона у оквиру чије материје
се конкретна дјелатност регулише. Преношењем појединих надлежности
које имају судови у ванпарничном и извршном поступку на нотаре поједностављује се и убрзава поступак, ради се о неспорним стварима које не
морају бити у искључивој надлежности суда, јер се у случају спора увијек
може водити судски поступак као корективни чиме се судови у великом
броју предмета растерећују.
Законом о нотарима су пренесене надлежности са судова на нотаре и
код примања изјаве посљедње воље (тзв. тестамент пред нотаром) и код
примања изјаве воље у вези са правним пословима mortis causa (уговор
о уступању и расподјели имовине за живота, уговор о доживотном издржавању и други насљедно-правни уговори).37 Нотарски обрађена исправа
има карактер извршне исправе на основу које се непосредно може спровести извршење без доношења посебне извршне судске одлуке. Ово се нарочито односи на нотарски обрађене исправе на основу којих је у катастру
33 Небојша Шаркић, ,,Јавни бележник – нотар у извршном поступку“, Правни живот, бр. 12,
(2004), 52; Трговчевић-Прокић, Настанак и историјат нотаријата у Шаркић и др., О јавном
бележнику – нотару, 63-64.
34 Према одредбама Закона о насљеђивању, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/09, 55/09
и 91/16 нотари могу сачињавати и чувати тестамент (чл. 73), нотарски обрадити изјаву о одрицању
од насљеђа (чл. 158, ст. 3) и нотарски обрадити уговор о преносу насљедног дијела (чл. 167, ст. 2).
35 В. одговарајуће одредбе сва три Породична закона у БиХ: „Службени гласник Републике Српске“,
бр. 54/02 и 41/08; „Службене новине Федерације БиХ“, бр. 35/05 и 41/05 и „Службени гласник
Брчко дистрикта БиХ“, бр. 23/07.
36 Тако је прописано да се нотарима може повјерити и: попис и печаћење оставинске имовине и
стечајне масе, процјене и јавне продаје /лицитације/ покретних ствари и некретнина у ванпарничном
поступку, нарочито добровољне продаје и раздиоба продајне цијене у извршном поступку, в. чл. 67,
ст. 1, т. 1-3 Закона о нотарима Републике Српске, чл. 72, ст. 1, т. 1-3 Закона о нотарима Федерације
БиХ и чл. 46, ст. 1, т. 1-3.
37 Чл. 104 Закона о нотарима Републике Српске, чл. 108 Закона о нотарима Федерације БиХ и чл.
82 Закона о нотарима Брчко дистрикта БиХ.
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непокретности уписана хипотека, а хипотекарни дужник је у тој исправи
изричито пристао на непосредно извршење без икакве даље активности
извршног суда.38
Поред наведених надлежности, од стране суда нотарима се може дерогирати и депозитна функција (чување исправа, тестамената, новца и вриједносних папира) која има дејство судског депозита.39 Нотар може вршити
и функцију заступања приликом уписа права својине и других стварних
права у катастар непокретности и слично, на основу овлашћења из нотарске исправе.40 Као носиоци јавне функције који своју дјелатност обављају
професионално нотари имају и савјетодавну функцију.41 Такође, нотар би
могао обављати и послове обезбјеђења доказа у парничном поступку у
случају кад постоји сумња да би извођење неког доказа касније било немогуће или отежано.42
3. НОТАРИ КАО СУДСКИ ПОВЈЕРЕНИЦИ
У ОСТАВИНСКОМ ПОСТУПКУ
Поступак за расправљање заоставштине је ванпарнични поступак који
је у Републици Српској регулисан Законом о ванпарничном поступку (у
даљем тексту ЗВП),43 а у оквиру одредби чл. 91-156 овог закона. Сровођење
оставинског поступка је у складу са одребом чл. 94, ст. 1 ЗВП било у искључивој надлежности суда све до 28.10.2016. године када је ступио на снагу
Закон о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку (у даљем
тексту ЗИДЗВП).44 Према чл. 3 ЗИДЗВП, којим је замијењен чл. 94, ст. 3
ЗВП-а: „Суд повјерава нотару спровођење оставинског поступка, у складу са одредбама овог закона, у року од осам дана од дана пријема смртовнице из члана 102. овог закона, осим у случају када неки од насљедника
захтијева спровођење поступка искључиво пред судом.“45
38 Чл. 85 Закона о нотарима Републике Српске, чл. 90 Закона о нотарима Федерације БиХ и чл. 64
Закона о нотарима Брчко дистрикта БиХ.
39 Чл. 107-110 Закона о нотарима Републике Српске, чл. 111-114 Закона о нотарима Федерације
БиХ и чл. 85-88 Закона о нотарима Брчко дистрикта БиХ.
40 Чл. 68а Закона о нотарима Републике Српске.
41 Јотановић, ,,Садржина дјелатности нотара у Босни и Херцеговини“, 39.
42 Шаркић и Фуртула-Ђорђевић, Јавно бележништво – да или не?, у Шаркић и др., О јавном
бележнику – нотару , 14.
43 „Службени гласник Републике Српске“, бр. 36/09 и 91/16.
44 Надлежност нотара као повјереника суда у оставинском поступку у Републици Хрватској је
регулисана Законом о насљеђивању из 2003. године, јер је овим материјалноправним прописом
регулисан и оставински поступак.
45 И према § 221 Закона о јавним биљежницима (нотарима) Краљевине Југославије и § 31 Закона
о судском ванпарничном поступку оставински поступак, уколико посебним законом није другачије
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Додјељивањем улоге нотару у оставинском поступку наш правни систем је прихватио рјешења која су присутна у већини Европских држава
(Француска, Аустрија, Италија, Мађарска, Хрватска и др.).46 И не само то,
овакво нормирање представља повратак систему који је раније важио на
нашем правном подручју, а то је спровођење оставинске расправе према
рјешењима усвојеним у Закону о јавним бележницима (нотарима) Краљевине Југославије из 1930. године,47 односно Закону о судском ванпарничном поступку из 1934. године.
Преношењем функције спровођења оставинског поступка у надлежност
нотара законодавац је у Републици Српској имао за циљ растерећење судова у овом дијелу судске дјелатности.48 Додуше, и прије доношење ЗИДЗВП
суд је могао повјерити нотару спровођење оставинског поступка (чл. 94, ст.
3 ЗВП) али се то практично није примјењивало јер је овај начин уступања
нотарима био веома компликован,49 па се постављало питање сврхе овакве
делегације надлежности50. Тек са ступањем на снагу ЗИДЗВП нотарима
су се и практично почели додјељивати судски предмети који се односе на
оставине. Тиме је дошло до тзв. дејудицијализације која се, у склопу опште тендендије, у овом дијелу права огледа у преношењу надлежности у
оставинском поступку са суда на нотара.51
Из цитиране одредбе чл. 3 ЗИДЗВП произилази да суд нотару може
повјерити спровођење цијелог оставинског поступка у складу са одредбама ЗВП-а.52 Поред тога, постоје и посебне одредбе о појединим радњаодређено, спроводили су јавни биљежници као судски повјереници.
46 Гордана Станковић, ,,Јавни бележник у оставинском поступку: упоредно-правна анализа“, Правни
живот, бр. 12, (2004), 299-311.
47 В. Крешић, ,,Закон о јавним биљежницима Краљевине Југославије из 1930.: судјеловање јавног
биљежника у оставинском поступку – искуства из прошлости“, 353 и даље; Милена ТрговчевићПрокић, ,,Закон Краљевине Југославије о јавним бележницима“, Правна ријеч, бр. 20, (2009), 283
и даље.
48 Слично и у хрватском праву, в. Дамир Контрец, ,,Јавни биљежници у Републици Хрватској као
повјереници судова у оставинском поступку“, Јавни биљежник, бр. 32, (2010), 32.
49 Према чл. 145 ЗВП (који је је замијењен одредбом чл. 6 ЗИДЗВП-а): „Суд може повјерити вођење
оставинског поступка нотару под условима: а) да учесник у оставинском поступку то захтијева,
б) да у оставинском поступку у којем учествује више насљедника сви дају изјаву да су сагласни
да се поступак повјери нотару, в) да је нотар сагласан и г) да се повјерени послови могу опозвати
из оправданих разлога.
50 Плавшић, Хисторијски развој и организација нотарске службе у Бикић и др., Нотарско право, 25.
51 Михајло Дика, „Изванпарнична“ и концилијацијска функција јавних биљежника – de lege lata
и de lege ferenda“, у Зборник Правног факултета у Загребу, вол. 59, бр. 6/2009 (Загреб: Правни
фкултет, 2009), 1155-1156.
52 Према § 221, ст. 2 Закона о јавним биљежницима (нотарима) Краљевине Југославије нотар је,
такође, могао вршити све послове око оставинског поступка уз таксативно набројана ограничења која
су се односила на саслушање свједока усмених наредаба посљедње воље под заклетвом; доношење
рјешења о примању насљедничких изјава; доношење рјешења о упућивању странака на парницу
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ма које може предузети нотар у оставинском поступку.53 Тако је у чл. 106,
ст. 1 регулисано да попис и процјену имовине, поред суда, врши и нотар
ако му суд повјери обављање тих послова, а и Закон о нотарима Републике Српске у чл. 67, ст. 1, т. 1 прописије могућност делегирања од стране
суда према нотарима послове пописа и печаћења оставинске масе. Изричито повјеравање послова нотару регулисано је и у чл. 109, ст. 2 ЗВП-а, а
односи се на чување готовог новца, хартија од вриједности, драгоцјености, штедних књижица и других важних исправа. И ова функција нотара
је већ регулисана у Закону о нотарима у чл. 107-109. Поставља се питање
зашто је законодавац изричито додијелио ове двије функције нотару у
оставинском поступку, када постоји општа одредба да може спроводити
оставински поступак у цјелини. Могућа су различита тумачења намјере
законодавца у овом случају, али намјера очигледно није да се нормирање
наведене двије врсте послова нотарима одузима могућност предузимања
других радњи у оставинском поступку.54
За разлику од одредбе чл. 94, ст. 3 ЗВП-а којом је суду дата могућност
да одлучује о вођењу оставинског поступка пред нотаром, према одредби
чл. 3, ст. 2 ЗИДЗВП, којом је замијењена та одредба, суд је обавезан нотару
повјерити спровођење оставинског поступка. Изузетно суд неће одредити
нотара за повјереника суда ако неко од насљедника захтијева спровођење
поступка искључиво пред судом. Према одредби чл. 94, ст. 4 ЗВП-а која
није замијењена ЗИДЗВП-а, нотар је као повјереник суда у оставинском
поступку овлаштен да предузима све радње у поступку и доноси све одлуке као и судија, осим одлука које су у искључивој надлежности суда55.
Уз овако дату одредбу могу се ставити двије напомене. Прва је да закон не
прописује које су одлуке у искључивој надлежности суда, а друга напомена
је да поступање нотара у оставинском поступку ипак има своје специфичности у односу на поступање суда јер је законодавац ове специфичности
и регулисао у посебном поглављу ЗВП-а под називом „Нотари као судски
повјереници“ (чл. 145-156).
у случајевима супротних насљедничких изјава; одобрења отуђења заоставштине или појединих
предмета; одобрења оставинске раправе и доношења одлуке о уручењу (предаји) заоставштине.
53 Према § 223 Закона о јавним биљежницима (нотарима) Краљевине Југославије суд је могао
нотарима повјерити: печаћење и инвентарисање стечајне масе; продјену и јавну продају ствари
у ванпарничном поступку; у стварима веће вриједности расправе о раздиоби куповнине, прихода
принудне управе и стечајне масе; састављање и провјеру тачности рачуна које плаћа старалац,
принудни и други управник имовине и друге послове повјерене посебним законом.
54 В. Повлакић, ,,Надлежност нотара у Босни и Херцеговини“, 286.
55 Хрватски законодавац је у овом дијелу регулисао да јавни биљежник има иста овлашћења као и
суд „...осим оних за које је Законом о насљеђивању другачије прописано“, в. чл. 4 хрватског Закона
о насљеђивању из 2003. године.
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Кад прими смртовницу суд ју је обавезан у року од осам дана доставити заједно са прилозима нотару који ће спровести оставински поступак
и тиме се, у правилу, посао суда завршава. Суд рјешењем повјерава спровођење оставинског поступка нотару који има службено сједиште на подручју тог суда.56 57 Нотар не може одбити повјерено спровођење оставинског поступка.58 Евентуално би нотар могао одбити спровођење поступка ако за то постоје нарочито оправдани разлози о чему би, у том случају,
требао одлучити суд.59 Ти разлози су и наведени у одредбама ЗИДЗВП-а.60
Нотар неће спровести оставински поступак ако неко од насљедника
поднесе захтјев за спровођење поступка искључиво пред судом. Овдје се
може хипотетички поставити питање како поступити у случају кад нотар
спроведе оставински поступак, а један од насљедника није учествовао у
поступку, а да је учествовао захтијевао би његово спровођење пред судом?
Да ли је ова ситуација аналогна оној из чл. 140 ЗВП када по правоснажности рјешења о насљеђивању лице које није учествовало у поступку, а
полаже право на заоставштину као насљедник, може своје право остварити само у парници без поновног расправљања заоставштине пред судом?61
Након што му од стране суда буде предат предмет са списима нотар ће
одредити рочиште за расправљање заоставштине на које ће позвати сва
заинтересована лица.62 Једна од посебно значајних активности коју нотар
треба спровести у оставинском поступку јесте узимање изјаве од заинтересованих лица да ли се примају насљеђа или се насљеђа одричу.63 Таква
изјава се даје у форми нотарски обрађене исправе и има пуну доказну снагу јавне исправе у складу са чл. 70-85 Закона о нотарима. Форму нотарски обрађене исправе има и насљедничка изјава која се даје пред нотаром
(или судом) који не спроводи оставински поступак, а по замолници суда
или нотара који спроводи поступак.64 Насљедничка изјава (позитивна или
негативна) се може дати код мјесно надлежног суда или било којег другог

56 В. чл. 6 ЗИДЗВП којим је замијењен дотадашњи чл. 145 ЗВП-а.
57 Ако на подручју основних судова нису именовани нотари оставински поступак спроводи
надлежни суд у складу са чл. 11 ЗИДЗВП-а, односно чл. 155, ст. 6 ЗВП-а.
58 В. чл. 6 ЗИДЗВП којим је замијењен дотадашњим чл. 145 ЗВП-а.
59 Контрец, ,,Јавни биљежници у Републици Хрватској као повјереници судова у оставинском
поступку“, 36.
60 Види infra „2. Искључење нотара из оставинског поступка“.
61 Упоредити: Повлакић, ,,Надлежност нотара у Босни и Херцеговини“, 288-289.
62 Чл. 123, ст. 1 ЗВП-а.
63 Чл. 4 ЗИДЗВП којим је допуњен чл. 123, ст. 3 ЗВП-а.
64 В. чл. 5 ЗИДЗВП којим је замијењен чл. 126, ст. 2 ЗВП-а.
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стварно надлежног суда, код нотара или пред конзуларним или дипломатским представништвом БиХ које врши конзуларне послове.65
4. ИСКЉУЧЕЊЕ НОТАРА ИЗ ОСТАВИНСКОГ ПОСТУПКА
Кад суд повјери једном нотару спровођење оставинског поступка рјешењем може одузети спис предмета и повјерити спровођење поступак
другом нотару у случају немогућности нотара да због болести или неког
другог разлога обави повјерени посао, кад нотар очито занемарује законске обавезе или из других разлога који су важни према оцјени суда.66 Суд
ће на исти начин поступити и у случају ако постоје разлози за изузеће нотара, а који су исти као и за изузеће судије.67 68 Изузетно, уколико на подручју оставинског суда службено сједиште нема више нотара, суд ће сам
спровести оставински поступак.69
Који су то важни разлози из којих суд може повјерити спровођење оставинског поступка другом нотару или сам спровести поступак није регулисано (под)законским прописима тако да је то ствар слободне оцјене суда у
сваком конкретном случају. Свакако да ће у овој оцјени судовима од значаја нарочито бити судска пракса, али с обзиром да пракса суда тек треба
настати, за почетак се могу користити и праксе судова које су постајале
за вријеме примјене Закона о јавним биљежницима (нотарима) Краљевине Југославије. Тако се, нпр. у образложењу судске одлуке о самосталном
спровођењу оставинског поступка из тог доба као важан разлог наводи да
је нотар „...према покојнику био нерасположен, што је и очитовао пријавама покојника финансијским властима“ тако да насљедници нису имали
повјерења у рад нотара.70
65 Ово је нова одредба којом је на основу чл. 5 ЗИДЗВП додат нови став 3 у чл. 126 ЗВП-а, јер је
ранијом одредбом било предвиђено само давање негативне насљедничке изјаве (изјаве о одрицању
од насљеђа) пред овим органима.
66 Чл. 7 ЗИДЗВП којим је замијењен чл. 146, ст. 2,3 и 4 ЗВП-а.
67 О изузећу нотара одлучује суд који му је повјерио спровођење оставинског поступка (чл. 8
ЗИДЗВП којим је замијењен чл. 148 ЗВП-а).
68 На изузеће нотара примјењивала су се општа правила која су важила и за изузеће судија и према
§ 224 Закона о јавним биљежницима (нотарима) Краљевине Југославије; Крешић, ,,Закон о јавним
биљежницима Краљевине Југославије из 1930.: судјеловање јавног биљежника у оставинском
поступку – искуства из прошлости“, 370.
69 Кад на подручју суда службено сједиште има више нотара онда им се предмети достављају у
рад равномјерно према редном броју нотара који утврђује Нотарска комора Републике Српске, в.
чл. 11 ЗИДЗВП, односно чл. 155, ст. 2 ЗВП-а.
70 Рјешидба Стола седморице од 23.04.1936. године, Рекурс 1921/1-1935, наведено према: Јосип
Ручнер и Петар Строхал, Збирка рјешидаба Стола седморице у грађанским правним стварима,
свезак, II, бр. 918, (1940), Загреб, 143.
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Чини се да нормирањем одредбе према којој суд може одузети спис
предмета и повјерити га другом нотару, односно сам спровести оставински
поступак из прописаних разлога, али и из „других разлога који су важни
према оцјени суда“,71 у ствари, суд врши контролу рада нотара која у овој
фази није легитимна, већ се евентуално о судској контроли може говорити у фази по правним лијековима72. На овај начин законодавац уводи „паралелну“ надлежност која неће допринијети растерећењу судова, а што је
било примарно приликом делегирања спровођења оставинског поступка
у надлежност нотара.73
Наведена контрола рада нотара у спровођењу оставинског поступка
присутна је и у још неким одредбама ЗВП, односно ЗИДЗВП-а. Тако је
у чл. 10 ЗИДЗВП-а којим је мијењан чл. 153 ЗВП-а суду дато дискреционо право да одреди рок у којем је нотар дужан да спроведе оставински
поступак, а тај рок не може бити дужи од 90 дана од дана пријема списа
предмета. Међутим, ради се о дискутабилној одредби јер нису одређени
критеријуми на основу којих ће суд одредити рок нотару за спровођење
оставинског поступка, односно веома је тешко да се унапријед одреди рок
за спровођење поступка за сваки конкретан случај. Понекад чак неће бити
могуће завршити оставински поступак ни у максимално могућем року од
90 дана ако се ради о сложенијем предмету. Иако суд може нотару одредити накнадни рок у случају да се оставински поступак не спроведе у
одређеном року,74 ипак остаје чињеница да је законодавац временски ограничио рад нотара, док такво ограничење не постоји за суд кад сам спроводи оставински поступак. Једино оправдање за овакво нормирање може
се наћи у чињеници да законодавац тежи скраћивању времена завршетка
оставинског поступка у случајевима гдје је то могуће, а претпоставка је
да је већина оставинских предмета таква.
Контрола и провјера рада нотара од стране суда регулисана је и у одредби којом се нотару налаже да суду достави оставински спис у случају правоснажно окончаног оставинског поступка, уложеног приговора и ако су
међу учесницима спорне чињенице од којих зависи неко њихово право.75
Неспорно је да ако у току поступка дође до спора о чињеницама нотар
71 И према § 222 Закона о јавним биљежницима (нотарима) Краљевине Југославије суд је могао
из важних разлога закључити да сâм спроведе оставински поступак.
72 Против рјешења које је донио нотар у року од осам дана од дана достављања рјешења странкама
може се уложити приговор надлежном суду, в. чл. 151 ЗВП-а. Одлучујући о уложеном приговору
суд може рјешење о насљеђивању потврдити или га укинути у цјелини или дјелимично у којем
случају сâм одлучује, в. чл. 152 ЗВП-а.
73 В. Повлакић, ,, Надлежност нотара у Босни и Херцеговини“, 289.
74 В. чл. 10 ЗИДЗВП-а којим је замијењен чл. 153 ЗВП-а.
75 Чл. 9 ЗИДЗВП-а, односно чл. 151а ЗВП-а.
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има обавезу да врати предмет суду.76 Нотар ће прекинути расправљање
заоставштине и упутити учеснике на суд ако су спорне нарочито: чињенице од којих зависи право на насљеђе, посебно пуноважност или садржина тестамента или однос насљедника и оставиоца; чињенице од којих
зависи основаност захтјева надживјелог супружника и потомака оставиочевих који су са њим живјели у истом домаћинству, да им се из заоставштине издвоје предмети домаћинства који служе задовољавању њихових
свакодневних потреба; чињеница од којих зависи величина насљедног
дијела, посебно урачунавање у насљедни дио; чињенице од којих зависи основаност искључења нужних насљедника или основаност разлога
за недостојност и чињенице о томе да ли се неко лице одрекло насљеђа.77
Поред тога, до упућивања на парницу може доћи у случају спора између
насљедника о томе да ли нека имовина улази у заоставштину, као и спора
поводом захтјева потомака или усвојиоца оставиоца који су са њим живјели у заједници за издвајањем дијела који одговара њиховом доприносу у
повећању заоставштине.78
5. НАГРАДА И НАКНАДА ЗА РАД НОТАРА
У ОСТАВИНСКОМ ПОСТУПКУ
Убрзо након ступања на снагу ЗИДЗВП-а којим су измијењене и допуњене одредбе ЗВП-а о надлежности нотара у оставинском поступку и на
основу којег су нотари практично и почели расправљати заоставштине, донесена је Уредба о измјени и допуни Уредбе о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској79 (у даљем тексту УИДУ). Овом уредбом
је измијењена и допуњена раније донесена Уредба о одређивању награда и
накнада нотарима у Републици Српској (у даљем тексту Уредба)80 у дијелу који се односи на награду и накнаду нотара у оставинском поступку.
Основна интенција приликом доношења УИДУ је била да се грађани
не доведу у неповољнији финансијски положај него што је то случај кад
оставинску расправу спроводи суд. Такав став и произилази из појединих
одредби УИДУ којима су у погледу награда и накнада нотара у оставинском поступку кориговане одредбе Уредбе, а у корист корисника услуга
(учесника у оставинском поступку). Тако чл. 2 УИДУ регулише: „У оста76 Контрец, ,,Јавни биљежници у Републици Хрватској као повјереници судова у оставинском
поступку“, 36.
77 В. чл. 127, ст. 2, т. а-д, а у вези са чл. 94, ст. 4 ЗВП-а.
78 В. чл. 129, ст. 1, т. а-б, а у вези са чл. 94, ст. 4 ЗВП-а.
79 „Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/17.
80 „Службени гласник Републике Српске“, бр. 54/12 и 103/13.
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винском поступку трошком се не сматра утрошак папира и другог канцеларијског материјала ради израде и умножавања довољног броја примјерака
записника, рјешења и других исправа у оставинском спису, ради уручивања насљедницима и јавним евиденцијама, доставе списа суду и задржавања преписа списа у нотарском архиву“. Овом одредбом су насљедници,
за разлику од осталих странака у поступку пред нотаром,81 стављени у повољнији финансијски положај за ову врсту нотарских услуга.
Такође, у чл. 3 УИДУ којим се нормирају нови ставови 13 и 14 у чл. 7
Уредбе регулисано је да се приликом одређивања награде нотара у оставинском поступку као основ узима вриједност чисте заоставштине кад се
одбију оставиочеви дугови, трошкови сахране оставиоца, лагати и други
терети, трошкови пописа и процјене заоставштине и други трошкови.82 Насупрот томе, за обраду нотарских исправа и обављање свих других нотарских послова основ за одређивање награде је стварна тржишна вриједност
ствари која је предмет нотарске исправе без одбитака дугова.83 У пракси
се евентуално може појавити спор око вриједности чисте заоставштине
који може резултовати приговором неког од учесника у поступку па се поставља питање да ли у том случају треба реаговати суд? Сматра се да се у
овом случају не ради о спорним питањима за које је прописано да се прекида поступак пред нотаром и предмет враћа суду на одлучивање.84
Посебно интересантна одредба је она по којој се награда плаћа само
ако је оставински поступак завршен доношењем рјешења о насљеђивању,85
дакле, провођењем свих радњи од стране нотара у циљу окончања поступка.86 У том смислу нотар не може, за разлику од ситуације приликом преузимања других послова из своје надлежности, захтијевати предујам након достављања оставинског предмета, а самим тим не може ни одбити
тај посао зато што није примио предујам.87

81 В. чл. 5, ст. 2 Уредбе.
82 Тако се према чл. 1, т. 1)-4) Тарифног броја Уредбе за чисту вриједност заоставштине до 50.000,
00 КМ обрачунава 100 бодова; до 100.000,00 се обрачунава 200 бодова, до 200.000, 00 КМ се
обрачунава 400 бодова, а преко 200.000, 00 КМ се обрачунава 500 бодова.
83 Чл. 7, ст. 1 и 2 Уредбе.
84 Контрец, ,,Јавни биљежници у Републици Хрватској као повјереници судова у оставинском
поступку“, 36.
85 Чл. 16 УИДУ којом је мијењан чл. 15 Уредбе.
86 Изузетно уколико из одређених разлога нотар не спроводе до краја оставински поступак има
право на накнаду свих насталих трошкова за предузете радње, в. Прилог УИДУ, односно ст. 2
Тарифног броја 21 Уредбе.
87 Према § 235 Закона о јавним биљежницима (нотарима) Краљевине Југославије, награду и
трошкове нотара као судског повјереника утврђивао је и досуђивао суд, а нотару је било забрањено
да се са странкама договара око награде.
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6. ЗАКЉУЧАК
Нотари су у Републици Српској почели са радом 11.03.2008. године,
иако је Закон о нотарима ступио на снагу 13.10.2004. године, а његова примјена почела 01.11.2006. године.88 Законом о нотарима утврђена је њихова
надлежност за нотарску обраду исправа за правне послове који за предмет
имају пренос или стицање својине и других стварних права на непокретностима, за правне послове из насљедног права, из породичног права, из
грађанског права, из области привредног права итд. Поред надлежности
регулисаних Законом о нотарима, надлежност нотара у састављању нотарских исправа се може одредити и другим законима. Тако је Законом о
ванпарничном поступку у Републици Српској из 2009. године регулисано
да се нотарима може повјерити спровођење оставинског поступка. Међутим, тек након измјена и допуна овог закона из 2016. године судови су нотарима и практично почели уступати оставинске предмете.
Према искустивима из других земаља у којима нотари учествују као повјереници суда у оставинском поступку (нпр. Хрватске) може се закључити да је оправдано увођење и ове надлежности нотарима, а која придоноси
растерећењу судова и омогућује судовима да се баве спорним предметима.
Свакако да су нотари својим досадашњим скоро десетогодишњим професионалним радом показали и доказали да могу вршити послове које им
је законодавац ставио у надлежност, тако да су стекли повјерење и самих
грађања да могу обављати и још неке дјелатности које им повјери суд или
други државни орган. У том смислу је значајно и преношење надлежности нотарима у оставинском поступку чиме се и у нашем праву поштује и
ова улога латинског типа нотаријата.
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NOTARY AS COURT COMMISSIONER IN PROBATE
PROCEEDINGS
Đorđe Raković89
Faculty of Law University of Banja Luka
Abstract: A Notary was introduced into the legal system of Republic of
Srpska by the Notaries Act in 2004, and the first notaries provided their services
on 11 March 2008. The Act prescribed the scope of activities of a notary ,
which would be notarial processing of documents, issuing notarised certificates
and performing notarised certification. Furthermore, the court or other body
can ascribe to the notary other duties in compliance with their competence.
Thus, notaries have been, in addition, assigned this role for the purpose of
relieving the courts in the context of handling probate proceedings, based on
Extrajudicial proceedings Act. By delegating this function to the notaries in
probate proceedings the Amendments to the Extrajudicial Proceedings Act
has come into force. Namely, although the legal ground for the delegation
could be located in article 145 of the Extrajudial Proceedings Act, due to their
complexities, probate cases were not assigned to notaries.
The court is obliged to delegate probate proceedings to the notary, and
the notary must not refuse to handle these cases, unless a party to probate
proceedings wishes exclusively that the case be handled by the Probate court.
As a court commissioner, the notary is authorised to take all the necessary
activities in the name of the court. Exceptionally, the court can take the case
from the notary and asssign another notary for handling the probate proceedings
or handle the case by itself. The court defines the time period for concluding
the probate case. Thus, the court supervises the work of the notary, next to the
corrective role it has when conflicting facts appear before the notary in relation
to legacy. The notary is entitled to a reward for handling probate proceedings,
incuding other outstanding expenses, but at a lower rate in comparison to
performing other activities as a notary.
Key words: notary, notary services, court, delegating authorities, extrajudicial
proceedings, probate proceedings, parties to probate proceedings, supervision
of notaries, notary reward.
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ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК

(НЕ)ЗАКОНИТОСТ ПОСЕБНИХ ИСТРАЖНИХ РАДЊИ
Милијана Буха1
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
Апстракт: Питање (не)законитости доказа чини нам се посебно значајним, с обзиром да се у пракси сусрећемо са олаком примјеном посебних
истражних радњи, ради прикупљања доказа о извршењу католошких кривичних дјела. Посебне истражне радње се проводе због постојања основа
сумње о извршењу неког од кривичних дјела у погледу којих се може одредити примјена ових радњи, ради тога из приједлога тужиоца треба да
се уочавају чињенице које поткрепљују постојање основа сумње. Такође,
једно од питања које је расправљено у раду јесте и судска контрола законитости посебних истражних радњи. Између осталог, у раду смо се
осврнули на законску мањкавост у кривичном процесном законодавству Босне и Херцеговине, због сувише уопштене законске формулације, да
се посебне истражне радње могу одредити и за кривична дјела за која
се може изрећи казна затвора од три године или тежа. Основна теза
рада је да су законити докази прибављени посебним истражним радњама, само ако су посебне истражне радње схваћене као крајње средство
у прикупљању доказа, како то налаже и члан 8 став 2 Европске Конвенције о заштити људских права и основних слобода. Примјеном посебних
истражних радњи долази у сукоб право са неправом. Ради тога смо у раду
указали на условљену сличност између посебних истражних радњи и интитута нужне одбране.
Кључне ријечи: посебне истражне радње, крајње средство, законитост доказа, судска контрола, право на приватни и породични живот.
1. УВОД
Посебним истражним радњама овлашћено службено лице се мијеша у
приватни и породични живот осумњиченог. Законитост доказа прибављених посебним истражним радњама је условљена самом чињеницом о оправ1 Доцент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, milijana.buha@pf.unibl.org
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даности примјене посебних истражних радњи у датом случају. Основни
услов за процјену оправданости примјене посебних истражних радњи је
сразмјерност истих са почињеним кривичним дјелом. Принцип сразмјерности налаже да je предузетим посебним истражним радњама у мањој мјери
учињено „зло“ према осумњиченом од „зла“ које је пријетило извршењем
католошког кривичног дјела по живот, здравље људи или безбједност државе. Заправо, као што видимо примјеном посебних истражних радњи
имамо у сукобу права са неправом, тј. мијешања у приватни и породични
живот осумњиченог, ради спречавања извршења кривичних дјела која су
пријетња по живот, здравље људи, безбједност државе.2 Законитост доказа
прибављених примјеном посебних истражних радњи условљена је претходним испитивањем да ли су испуњени сви законски услови за примјену
посебних истражних радњи у прикупљању доказа.
У овом раду позабавили смо се анализом једне „занимљиве“ одлуке
Уставног суда БиХ, према којој су законити докази прибављени посебним
истражним радњама, чија наредба је издата прије наредбе о истрази. Утемељење за овакав став Уставног суда БиХ покушали смо наћи у законским
одредбама Закона о кривичном поступку БиХ, истоименог закона РС, као
и ФБиХ, али безуспјешно.
2.ЗАКОНИТОСТ ПОСЕБНИХ ИСТРАЖНИХ РАДЊИ
Када говоримо о законитости доказа нека од питања која треба размотрити су лица у односу на која је могућа примјена посебних истражних
радњи, према законским одредбама кривичног поступка. Такође, још једно
од незаобилазних питања које је битно у разматрању проблематике законитости, односно незаконитости доказа јесте и судска контрола посебних
истражних радњи. Судска контрола посебних истражних радњи је нужна,
имајући у виду да надлежност за провођење ових процених радњи којима
се мијешамо у уставом загарантовано право на приватни и породични живот има само судија за претходни поступак по приједлогу тужиоца. Судија
за претходни поступак има задатак да испита да ли су предузете радње у
складу са законом и да тим истим процесним радњама није учињена повреда члана 8 ЕЛКЉП.
2 Примјена посебних доказних истражних радњи оправдана је код откривања и доказивања извршења
најтежих кривичних дјела као што су трговина дрогом, трговина људима и сл., вид. више Саша
Кнежевић, „Примјена посебних доказних радњи у сузбијању трговине људима“, Трговина људима:
правна зашита у међународним и националним оквирима, уред. Предраг Димитријевић, Миомира
Костић, Саша Кнежевић (Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу, 2011), 183-205.
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2.1. Лица према којима се може примијенити
нека од посебних истражних радњи
Једна од основних особина посебних истражних радњи јесте и доказна
неупотребљивост истих ако су њиховим прибављањем повријеђене одредбе кривичнопроцесног закона. Посебне истражне радње су како сам назив каже, радње које се користе у истражном поступку, ради прикупљања
доказа против лица за које постоји основа сумње3 да је починило неко
од католошких кривичних дјела. Посебне истражне радње могу се примјењивати како против познатог извршиоца кривичног дјела, тако и у односу на непознатог извршиоца кривичног дјела.4 Посебне истражне радње
се по правилу спроводе у истражној фази кривичног поступка, а докази
прибављени примјеном посебних истражних радњи могу се користити у
кривичном поступку.5 У погледу примјене посебних истражних радњи из
праксе Европског суда за људска права произлази да се националним законодавством мора осигурати да неће доћи до злоупотребе приликом примјене посебних истражних радњи. Тако да се нека од посебних истражних
радњи може примјенити у односу на осумњичено лице и „претпостављене“
контакт особе.6 Овакав став Европског суда нашао је своје утемељење и у
законодавству Босне и Херцеговине, Републике Србије, као и Републике
Хрватске.7 Законом о кривичном поступку Босне и Херцеговине прописано
је да се посебна истражна радња надзор и техничко снимање телекомуникација може одредити и према особи за коју постоји основ сумње да учиниоцу, односно од учиниоца кривичног дјела преноси информације у вези
са кривичним дјелом, или да се учинилац дјела користи његовим средствима информисања, члан 116 став 3 Закона о кривичном поступку Босне и
3 Види више о основи сумње, Момчило Грубач, „Отварање истраге према новом законику о
кривичном поступку Србије“, Правни записи, бр. 1 (Београд: Правни факултет Универзитет Унион),
2014, 217 – 234; Више о посебним истражним радњама, Момчило Грубач, „Посебна овлашћења
органа кривичног гоњења и уставна права и слободе грађана“, Демократски надзор над примјеном
посебних овлашћења (Београд: Центар за цивилне и војне односе, 2008), 39-59.
4 Милан Шкулић, „Посебне доказне радње у функцији сузбијања тероризма“, Међународни научни
скуп, Крвичноправни инструменти супротстављање тероризму и другим кривичним дјелима
насилничког карактера (Теслић: 2016), 95-123.
5 Више о посебним истражним радњама, Милан Шкулић, Кривично процесно право (Београд:
Правни факултет Универзитета у Београду, 2014), 243-266.
6 European Court of Human Right, Case of Klass and others v. Germany, Application no. 5027/71,
Judgements of Strasbourg, 6. September 1978.
7 Закон о кривичном поступку Босне и Херцеговине, „Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр.
03/03, након доношења овог закона учињено је низ измјена и допуна истог, доступно на http://www.
tuzilastvobih.gov.ba/, посјећено 26.06.2017.; Закон о кривичном поступку Републике Србије, доступно
на http://www.paragraf.rs/propisi/zakonik_o_krivicnom_postupku.html, посјећено дана 15.5.2017.;
Закон о казненом поступку Републике Хрватске, доступно на https://www.zakon.hr/z/174/Zakon-okaznenom-postupku, посјећено дана 25.6.2017.
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Херцеговине (у даљем тексту ЗКП БиХ), исто је прописано и у члану 234
став 3 Закона о кривичном поступку Републике Српске (у даљем тексту
ЗКП РС).8 Оваква законска одредба упућује на закључак да је наведену посебну истражну радњу могуће одредити и према непознатом лицу. Наиме,
идентитет тог лица се утврђује када се то исто лице затекне на лицу мјеста
у предузимању недозвољене радње, па се онда по саслушању у полицији
утврђује његов идентитет. Заправо, ријеч је о ситуацији када познато лице
комуницира и састаје се дуже вријеме са непознатом особом.
У законодавству Републике Хрватске,9 посебна истражна радња тајни
надзор и праћење може се одредити, поред лица које преноси информације
или чијим се средствима комуникације учинилац користи, и према лицу
које прикрива извршиоца католошког кривичног дјела или прикрива трагове, доказе настале извршењем таквог дјела или прикрива само кривично
дјело (члан 332 став 7 Закона о казненом поступку Репубике Хрватске) (у
даљем тексту ЗКП РХ). Са другачијим законским рјешењем се сусрећемо
када је ријеч о кривичном процесном законодавству Републике Србије. У
члану 162 ставу 3 Законик о кривичном праву Републике Србије (у даљем
тексту ЗКП РСБ)10 прописано је да се посебна доказна радња прикривени
иследник11 (члан 183 ЗКП РСБ) може одредити и према лицу које спречава или омета доказивање кривичних дјела за која је посебним законом
одређено да поступа јавно тужилаштво посебне надлежности. Поред наведеног, законодавац у Србији у члану 161 став 2 ЗКП РСБ прописао је да
се нека од посебних истражних радњи може одредити и према лицу за које
постоји основ сумње да припрема неко од католошких кривичних дјела,
уколико околности случаја указују да се кривично дјело не би могло открити, спријечити или доказати на други начин.
У законодавствима сусједних држава, Републике Србије и Републике Хрватске, сусрећемо се са законском могућношћу да се неке од посебних истражних радњи примјењују у односу на нека друга лица која нису
учиниоци, већ су саучесници у извршењу католошких кривичних дјела,
8 Закон о кривичном поступку Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 53/12
9 Више о посебним доказним радњама у казненом законодавству Републике Хрватске, Елизабета
Карас – Ивичевић, „Радње и мјере процесне присиле ради прибављања предмета за потребе казненог
поступка, (новине у приједлогу Закона о казненом поступку из липња 2008)“, Хрватски љетопис
за казнено право и праксу , вол. 15, бр. 2/2008 (Загреб: 2008), 939-971.
10 Види више о посебим доказним радњама у Србији, Саша Кнежевић, Кривично процесно право,
општи део (Ниш: Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2015), 327-343; Снежана Бркић,
Кривично процесно право I (Нови Сад: Правни факултет Универзитета у Новом Саду, 2014), 384-395.
11 Види више о посебној истражној радњи прикривени истражитељ, Хајрија Сијерчић- Чолоћ,
„Прикривени истражитељ у борби против организованог криминалитета – примјер Босне и
Херцеговине“, у Зборник радова Правног факултета у Сплиту, бр. 4, 2009 (Сплит: Правни факултет
у Сплиту, 2009), 687-700.
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а не само на починиоце католошких кривичних дјела. Таква законска рјешења нам се чине добрим, јер уколико је посебне истражне радње могуће
примијенити у односу на већи број лица која су олакшала извршење или
омогућила скривање католошких кривичних дјела, или трагова средстава
насталих извршењем таквих дјела, тиме ће се омогућити лакше разоткривање тако тешких, транснационалних кривичних дјела у чијем извршењу
никада не учествује само једно лице. Међутим, у Србији је примјена посебних истражних радњи могућа и у ранијој фази извршења кривичног дјела, тј. већ при самом припремању извршења каталошких кривичних дјела.
Иако бисмо у први мах рекли да у законодавству Босне и Херцеговине, односно Републике Српске није могуће примјенити посебне истражне
радње према лицу које припрема извршење неког од католошких кривичних
дјела, то баш и није тако. Наиме, у члану 248 КЗ БиХ (члан 316 а) КЗ РС)
прописано је да ће се казнити онај ко припрема извршење кривичног дјела
за које се може изрећи казна затвора три године или тежа. С друге стране,
у кривичном процесном законодавству Босне и Херцеговине, у члану 117
став 1 тачка д) прописано је да се посебне истражне радње могу одредити
за кривична дјела за која се може изрећи казна затвора од три године или
тежа казна. Доводећи у везу ове двије законске одредбе, намеће се закључак, да се посебне истражне радње могу одредити и према лицу које припрема извршење кривичног дјела за које се може изрећи казна затвора од
3 године. Колико год уочавамо сличност оваквим повезивњем материјалног и процесног законодавства Босне и Херцеговине у смислу трагања за
одговором на питања ко су све лица према којима се могу примјенити посебне истражне радње, одређених разлика има. Законодавац у Републици
Србији је таксативно набрајајући кривична дјела за која се могу одредити посебне истражне радње спријечио мијешање у приватни и породични
живот осумњиченог за почињење било ког кривичног дјела, као што је то
случај у Босни и Херцеговине, односно Републици Српској. Заправо, наш
законодавац каже да се посебне истражне радње могу одредити за кривична дјела за која се може изрећи казна затвора од три године, тако бисмо под
ову законску формулацију могли подвести изузетно велики број кривичних
дјела, јер ту се убрајају и она кривична дјела за које је посебни минимум
прописана мања казна затвора од три године. Управо ова законска одредница изрећи казна затвора од три године нам се чини спорном, јер полазећи од језичког тумачења ове законске одредбе могућа је њена екстензивна примјена у погледу великог броја кривичних дјела, те тиме мијешање у
приватни и породични живот осумњичених за та дјела. Такође, законодавац
прописује да се посебне истражне радње могу примјењивати само ако се на
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други начин не могу прибавити докази, или би њихово прибављање било
повезано са несразмјерним трошковима (члан 116 ства 1 ЗКП БиХ). Иако
према члану 117 став 1 тачка д) ЗКП БиХ остављена могућност примјене
посебних истражних радњи у поглед великог броја кривичних дјела, ипак
законодавац онемогућава олаку примјену истих имајући у виду да у члану
116 став 1 ЗКП БиХ омогућава мјешање у приватни и породични живот
осумњиченог ради прикупљања доказа, само ако се исти не могу прикупити на други начин. Тако да сматрамо потребним да законодавац прецизира одредбу члана 117 став 1 тачке д) ЗКП БиХ (члан 235 став 1 тачка г)
ЗКП РС) у смислу да таксативно поброји кривична дјела у погледу којих
је могућа примјена посебних истражних радњи, али не и нужним, јер су
посебне истражне радње крајње средство за прикупљање доказа, како је
то утврђено чланом 116 став 1 ЗКП БиХ.
Једна од предности коју смо уочили, када је ријеч о лицима у погледу којих се све могу примјењивати посебне истражне радње, у Србији и
Хрватској је примјена посебних истражних радњи у односу на лица која
онемогућавају откривање неког католошког кривичног дјела. Сматрамо да
оваква законска могућност није искључена ни у нашем законодавству када
се узме у обзир члан 232 став 2 и 3 КЗ БиХ и члан 117 став 1 тачка д) ЗКП
БиХ. Доводећи у међусобну везу претходно поменуте законске одредбе
дао би се извести закључак да је у Босни и Херцеговини могућа примјена
посебних истражних радњи у односу на лице које пружа помоћ учиниоцу
католошког кривичног дјела по извршењу таквог кривичног дјела.
2.2. Судска контрола посебних истражних радњи
Примјеном посебних истражних радњи учинилац треба да буде ухваћен
на дјелу, тј. по правилу у тренутку извршења кривичног дјела. Приликом
примјене посебних истражних радњи мора се водити рачуна да права појединаца морају бити поштована, то значи да се њихова права смију кршити само ако се то чини на законит начин и у оправданим случајевима и на
основу издатог одобрења. Одлуке органа који одобравају примјену посебних истражних радњи подлијежу контроли и оспоравању. Ради тога се посебне истражне радње, које се спроводе ради прикупљања обавјештајних
података или доказног материјала, могу користити само када постоји изричит основ у унутрашњем праву за примјену таквих посебних истражних радњи, те када је могућа контрола над примјеном таквих мјера, те да
је примјена истих нужна и сразмјерна. У законодавству Босне и Херцеговине, али и сусједних нам држава, осигурана је контрола над примјеном
посебних истражних радњи. У Босни и Херцеговини ова контрола обез46
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бијеђена је на сљедећи начин, тако што је у члану 121 Закона о кривичном
поступку Босне и Херцеговине прописано да се докази прибаљени примјеном посебних истражних радњи без судске наредбе или изван њеног
оквира не могу користити у кривичном поступку.
По престанку посебних истражних радњи полицијски органи морају
све податке, информације и предмете добијене примјеном посебних истражних радњи, и извјештај о провођењу истих, доставити тужиоцу. Тужилац је дужан доставити писмени извјештај о свим предузетим активностима судији за претходни поступак, који провјерава да ли су предузете
активности у складу са његовом наредбом или нису. Тако ако би судија за
претходни поступак утврдио да постоје одступања у провођењу посебних
истражних радњи у односу на његову наредбу, тако прибављени докази би
се сматрали незаконитим доказима.12 Прикупљени докази посебним истражним радњама се уништавају у случају ако тужилац одустане од кривичног гоњења, с тим да тужилац мора образложити свој одустанак од кривичног гоњења. Такође, разлог за уништавањем доказа ће постојати и када
информације и подаци прибављени посебним истражним радњама нису
потребни за кривични поступак. Уништавање података у наведеним случајевима се врши под надзором судије за претходни поступак, који о томе
саставља посебан записник. Прикупљене а непотребне податке је нужно
уништити, јер би се у супротном створили услови да такви подаци некада
буду злоупотребљени против лица на које се односе и тиме би се угрозила
њивова приватност. Докази прибављени супротно утврђеним одредбама
о примјени и провођењу посебних истражних радњи сматрају се незаконитим доказима, који за посљедицу имају укидање пресуде. Пресуда заснована на незаконитом доказу представља апсолутну повреду одредаба
кривичног поступка, члан 297 став 1 тачка и) и став 2 ЗКП БиХ, члан 311
став 1 тачка з) ЗКП РС.
Увијек приликом доношења одлуке о примјени неке од посебних истражних радњи, треба да се потражи одговор на питање да ли је могуће
доћи до потребних података, доказа на неки други начин који је у мањој
мјери интрузиван, примјеном неких конвенционалних метода, техника и
тактика разоткривања и доказивања кривичног дјела. Одлука којом се одо12 Види више о незаконитим доказима, Снежана Бркић, „Употреба незаконитих доказа у кривичном
поступку Србије“, у Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1, 2011 (Нови Сад:
Правни факултет, 2011), 183-214; Милан Шкулић, „Доказ и доказни поступак на главном претресу“,
Главни претрес и суђење у разумном року, Мисија ОЕСб-а у Србији (Београд: 2015), 193-218; Давор
Крапац, „Незаконити докази у казненом поступку према пракси Европског суда за људска права“,
у Зборник Правног факултета у Загребу, (60), 3 (Загреб: 2010), 1207-1240., Миодраг Симовић,
Кривично процесно право, увод и општи дио (Бихаћ: Правни факултет Универзитета у Бихаћу,
2016), 496-525.
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брава примјена посебних истражних радњи је наредба о провођењу истих.
Наредба мора бити образложена имајући у виду да законодавац јасно прописује да се примјени посебних истражних радњни прибјегава, ако се на
други начин не могу прибавити докази, а и прописује шта све наредба мора
да садржи. Одредбе којима законодавац указује да су посебне истражне
радње крајње средство за прикупљање доказа и шта мора да садржи приједлог тужиоца или наредба судије за провођење посебних истражних
радњи свједоче у прилог чињеници да наредба мора да буде образложена, што потврђује и новија судска пракса Европског суда за људска права
у предмету Драгојевић против Хрватске и Башић против Хрватске.13 Законитост посебних истражних радњи процјењује се између осталог и на
основу обазложења наредбе као једне од судских одлука.14
Да би се докази прибављени примјеном посебних истражних радњи
сматрали законитим, битно је да је правни оквир за примјену посебних
истражних радњи успостављен на тај начин да се задовоље сви захтјеви
члана 8 става 2 Европске конвенције о заштити људских права и основних
слобода. То би значило да уколико је дошло до мијешања јавне власти у
сферу приватног и породичног живота, да је то учињено у легитимне сврхе
ради спречавања криминала, нереда, заштите морала и здравља, или ради
заштите права и слобода других. Наиме, довољно је постојање једног од
постављених легитимних циљева прописаних чланом 8 ставом 2 Конвенције. Сходно томе, имајући у виду да право на приватност није апсолутно
право, већ условљено у смислу да ће бити мјешања у право на приватност
уколико нпр. посебне истражне радње нису предузете у складу са законом,
ради остваривања једног од циљева тачно утврђених у претходно поменутом члану Конвенције, а то је у интересу националне безбједности, јавне
13 Европски суд за људска права, Драгојевић против Хрватске, захтјев бр. 68955/11, пресуда од 15.
јануара 2015. Европски суд за људска права, Башић против Хрватске, захтјев бр. 22251/13, пресуда
од 25. октобра 2016. У овим случајевима је Европски суд констатовао да национално законодавство
задовољава стандарде прописане чланом 8 Конвенције. С тим да је у предметним случајевима дошло
до мијешања у приватни и породични живот осумњиченог, јер наредба о спровођењу посебних
истражних радњи није образложена на начин како то налаже национално законодавство. Из ових
пресуда као један од закључака који нам се намаће је да наредба треба да је образложена на тај
начин да из самог образложења исте произилазе чињенице које говоре у прилог тези да су се докази
против осумњиченог лица могли прикупити само посебним истражним радњама. Исто тако једна од
битних околности које се морају образложити у наредби је да овлашћено службено лице посебним
истражним радњама спријечи извршење или даље чињење кривичног дјела којим се угрожава живот
и здравље људи или безбједност државе. Поменуте одлуке нису садржавале таква образложења иако
им таква обавеза проистиче и из националног законодавства које примјену посебних истражних
радњи везује за одређена кривична дјела и прописује да се примјењују само ако на други начин
није могуће прикупити доказе.
14 Горан П. Илић, „Право на образложену судску одлуку“, Crimen, II, бр. 2 (Београд: Правни
факултет, 2011), 227-244.
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безбједности, у интересу економске добробити земље, ради спречавања
нереда и криминала, ради заштите здравља или морала људи, ради заштите
права и слобода других, као и да је ријеч о мјерама неопходних друштву.
Предузимањем неке од посебних истражних радњи долази до мијешања
у право на приватност и породични живот осумњиченог за извршење католошког кривичног дјела. Посебне истражне радње су крајње средство
(ultima ratio) за прикупљање доказа о извршењу католошког кривичног
дјела. Тако да посебним истражним радњама овлашћена службена лица
прибјегавају само када немају другог начина да разоткрију католошко кривично дјело и тиме заштите право људи на живот, здравље и безбједност
државе. Како смо рекли да су оне крајње средство у заштити друштва од
криминалитета, и чијом примјеном се сучељавају право са неправом, тиме
уочавамо извјесну условну сличност између нужне одбране15 и посебних
истражних радњи. Условна сличност посебних истражних радњи са институтом нужне одбране огледа се у томе да се овим процесним радњама прибјегава када није могуће на други начин заштитити живот, здравље
људи, безбједност државе, већ само мијешањем у право на приватни и породични живот осумњиченог за извршење католошког кривичног дјела.
Заправо, долази до сукоба права са неправом, тј. право државе да предузме одређене процесне радње према осумњиченом у борби против тешких католошких кривичних дјела. Овлашћена службена лица црпе легитимитет за мијешањем у приватни и породични живот осумњиченог из
основа сумње о извршењу католошког кривичног дјела. А када је ријеч о
сразмјерности, обавеза је суда да се опредијели за неку од посебних истражних радњи помоћу које ће се доћи до потребних доказа. Са аспекта
члана 8 става 2 ЕКЉП сразмјерност се цијени на начин да је оправдано
мијешање јавне власти у сферу приватног и породичног живота, ако је то
учињено у легитимне сврхе ради спречавања криминала, нереда, заштите морала и здравља, или ради заштите права и слобода других. Тако посебна истражна радња надзор и техничко снимање телекомуникација се
не може користити ради лоцирања осумњиченог, јер тиме се не остварује
сврха посебне истражне радње, а то је прикупљање доказа о извршењу
кривичног дјела.16 Захтјев за примјеном посебних истражних радњи произлази из потребе прибављања доказа о извршењу кривичног дјела и кривици извршиоца истог.
15 Више о институту нужне одбране у материјалном праву, Милош Бабић, Иванка Марковић,
Кривично право – општи дио (Бања Лука: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 2011),
180-188.
16 Рјешење Суда Босне и Херцеговине, бр. С1 2К 008630 Крн 8 од 06.09.2013., Билтен Суда Босне
и Херцеговине, бр. 4/2004.
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3. ПОКУШАЈ ДЕСТРУКЦИЈЕ ЈЕДНЕ
„СУМАНУТЕ“ ПРАВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
О (не)законитости доказа прибављених примјеном посебних истражних радњи свједоче и поједини случајеви из судске праксе Уставног суда
Босне и Херцеговине.17 Уставни суд Босне и Херцеговине у једном случају је заузео став да су неосноване тврдње апеланта да су незаконити
докази који су прибављени примјеном посебне истражне радње надзор
и техничко снимање телекомуникација, јер је иста донесена прије него
што је тужилац донио наредбу о провођењу истраге. Уставни суд Босне и
Херцеговине у погледу законитости доказа прибављеним примјеном посебне истражне радње чија је наредба издата прије наредбе о провођењу
истраге, приклања се ставу који су заузели непосредно нижи судови. Стога потврђује да је провођење посебних истражних радњи могуће против
непознатог учиниоца кривичног дјела, те да подаци о лицу против кога се
проводи посебна истражна радња, не значи да се ради о личним подацима, у смислу навођење потпуног индентитета тог лица, и указује се на исправност закључака Врховног суда Републике Српске да је за провођење
посебне истражне радње довољно навођење претплатничког броја мобилног телефона. Надаље, у својој одлуци Уставни суд БиХ такође, указује да
Врховни суд Републике Српске у својој пресуди исправно заузима став да
Закон о кривичном поступку нигдје не искључује могућност провођења
посебних истражних радњи прије доношења наредбе о спровођењу истраге. И напослијетку заузима и став да судија за претходни поступак има
функционалну надлежност и прије доношења наредбе о спровођењу истраге, будући да има законско овлашћење да поступа при предузимању
процесне радње претресања стана, за коју закон не условљава постојање
наредбе о спровођењу истраге.
Уставн суд Босне и Херцеговине и у погледу апликантових навода да је
предузетом посебном истражном радњом повријеђено право на приватност
и породични живот, исти овај суд напомиње на своју ранију пресуду којом
констатује да се наредба о претресању може издати и прије доношења наредбе о спорвођењу истраге, јер иста има за циљ доказивање кривичног
дјела. Сходно томе, наредба представља закониту мјеру која је неопходна
у демократском друштву, као и да постоји разуман однос пропорционалности између заштите законитог циља који се тиче заштите јавног реда и
мира, с једне стране и с друге стране, заштите апелантовог на приватни
и породични живот. Тако да Уставни суд поменуту пресуду доводи у везу
17 Устави суд Босне и Херцеговине, предмет бр. АП 4413/13. објављен у „Службеном гласнику
Босне и Херцеговине“, бр. 70/15.

50

Милијана Буха

(НЕ)ЗАКОНИТОСТ ПОСЕБНИХ ИСТРАЖНИХ РАДЊИ

са овим случајем, у којем се као питање намеће да ли се могу сматрати
законити докази прибављени примјеном посебне истражне радње чија је
наредба издата прије доношења наредбе о спровођењу истраге, и да ли
такво поступање надлежног органа значи и повреду права на приватност
и продични живот.
Поводом оваквих теза Уставног суда Босне и Херцеговине, сљедећег
смо мишљења да нам се тешко чини логичним и разумљивим да се сматрају законитим доказима прибављени примјеном наредбе о провођењу
посебне истражне радње, која је издата прије наредбе о провођењеу истраге. Наиме, у Закону о кривичном поступку Републике Српске у члану 224
јасно је прописано да наредбу о провођењу истраге доноси тужилац када
постоје основи сумње о извршеном кривичном дјелу. А у ставу 2 истог
члана прописано је да ће у наредби тужилац навести које околности треба
истражити и које истражне радње треба предузети. Оваква законска одреба
нас упућује на закључак да истражне радње није могуће проводити док тужилац својом наредбом није предочио које истражне радње и ради чега их
је потребно провести. Тако да када тужилац у својој наредби о спровођењу
истраге одреди које истражне радње треба предузети, предузимање истих је
могуће по одобрењу судије за претходни поступак, а на образложени приједлог тужиоца. Законска одредба члана 20 става 1 тачке г) нам прописује
да судија за претходни поступак своју функционалну надлежност везује
за истрагу, а претходно поменутом законском одредбом је јасно прописано када се сматра да је истрага покренута доношењем наредбе тужиоца
о провођеу исте. Тако да бисмо могли рећи да судија за претходни поступак има овлашћења да предузима одређене процесне радње, тј. истражне
радње тек након доношења наредбе о спровођењу истраге и на образложен
приједлог тужиоца о потреби спровођења истих истражних радњи. Заправо, функционална надлежност судије за претходни поступак је условљена
покретањем истраге а која је у надлежности тужиоца, а судија за претходни поступак запрво своја овлашћења своди на оцјену основаности и законитости предузимања одређених процесних истражних радњи које прије
свега не треба да се проводе на уштрб повреде основних људских права и
слобода. Тачније, судија у фази истраге треба да се постара да докази који
се прибављају буду законити, и да је гарант једнаких могућности странака
у кривичном поступку управо кроз бригу о законитости доказа и заштити њихових права и слобода. Имајући у виду наведено, става смо да су
незаконити докази прибављени примјеном посебне истражне радње која
је издата прије наредбе о провођењу истраге, а посебне истражне радње
као процесне радње предузимају се на основу наредбе о провођењу истих
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коју издаје судија за предходи поступак, који је овлашћен да ове процесне радње предузима само у фази истраге која почиње како законодавац
каже доношењем наредбе о спровођењу истраге. Стога, предузете процесне радње доказивања, односно истражне радње супротно прописаној
законској одредби чини незаконите доказе који се не могу употребљавати
у кривичном поступку, те се на истима не може заснивати судска одлука.
У Закону о кривичном поступку Републике Српске односно Босне и
Херцеговине није прописан предистражни поступак у коме тужилац или
овлашћена службена лица имају овлашћење да предузимају одређене процесне радње у правцу прибављања доказа ради откривања кривичног дјела
или проналажења осумњиченог, као што је то случај у Републици Србији,
члан 285, 286 и 287 Закона о кривичном поступку Републике Србије. Наиме, овакве законске одредбе јасно дефинишу да ће се сматрати законитим и докази прикупљени прије доношења наредбе о сповођењу истраге,
јер претходне поменуте законске одредбе о предистражном поступку дају
легитимитет за предузимање одређених процесних радњи и прије доношења поменуте наредбе.
4. ЗАКЉУЧАК
У раду смо се позабавили питањем законитости доказа прибављених
примјеном посебних истражних радњи. Колико је данас значајно ово питање указује новија пракса Европског суда за људска права у предметима Драгојевић против Хрватске и Бешић против Хрватске, као и домаћа
судска пракса што такође потврђује једна одлука Уставног суда БиХ. Ове
пресуде су нас испровоцирале да се позабавимо питањима значаја образложења наредбе о спровођењу посебних истражних радњи. Тако из образложења сваке судске одлуке па тако и наредбе треба јасно и неспорно да
произлази да су задовољени сви законски стандарди за предузимањем неке
од посебних истражнх радњи, јер су исте крајње средство у прикупљању
доказа. Како бисмо указали на значај крајње обазривог прибјегавања примјени посебних истражних радњи у прикупљању доказа о извршењу католошког кривичног дјела, исте смо условно упоредили са институтом нужне одбране. Наиме, овлашћено службено лице примјеном неке од посебне
истражне радње у циљу доказивања да је осумњичени починио неко од
католошких кривичних дјела, мијеша се у приватни и породични живот
осумњиченог. С тим да овлашћено службено лице легитимитете за мијешање у приватни и породични живот црпи из постојања основа сумње да
је неко лице извршило или пријети опасност да ће извршити неко од кри52
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вичних дјела којима се угрожава живот и здравље људи и безбједност државе. А како би се докази прибављени на овај начин сматрали законитим
овлашћено слжбено лице има законску дужност да се креће у границама
судске наредбе о провођењу посебне истражне радње. Међутим, посљедице у смислу непоступања по основу судске наредбе су не само незаконити докази, него и прекорачење овлашћења, овлашћеног службеног лица
у прибављању доказа.
И када се говори о законитости доказа прибављених посебним истражним радњама помало апсурдном нам се чинила једна одлука Уставног суда
БиХ, према којој се сматрају законитим доказима прибављени на основу
наредбе о провођењу посебних истражних радњи издате прије наредбе о
провођењу истраге. За овакву тезу Уставног суда БиХ нисмо нашли утемељење у законским одредбама Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине. Ова одлука нам се чини апсурдном, јер законодавац јасно дефинише да се истрага сматра покренутом издавањем наредбе о провођењу
истраге, а функционално надлежан за издавање наредбе о спровођењу посебних истражних радњи, је судија за претходни поступак. Прије свега, ова
одлука нам се чинила неразумљивом из разлога како је могуће прикупљати
доказе у погледу кривичног дјела за које није ни покренута истрага. Даље,
законодавац јасно каже да судија за претходни поступак поступа у току
истраге у случајевима регулисаним законом. Имајући у виду ове законске
одредбе остаје нам нејасно како судија за претходни поступак може предузимати одређене процјене радње ако истрага није покренута. И тако нам
постаје неразумљива и нелогична, па и супротна закону одлука Уставног
суда БиХ, па нам се као закључак намеће да је оваквом одлуком и учињена повреда једног од људских права утврђених чланом 8 ЕКЉП.
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(NO)LEGALITY OF SPECIAL INVESTIGATIVE ACTIONS
Milijana Buha18
University of Banja Luka, Faculty of Law Banja Luka
Summary: In this paper we dealt with the question of the legality of the
evidence obtained through the use of special investigative actions. Тhe recent
practice of the European Court of Human Rights in the case of Dragojević
v. Croatia and Bešić v. Croatia, as well as domestic case law comfirms how
important this issue today is. The imortance of this issue is also confirmed by
a decision of the Constitutional Court of BiH. These judgments provoked us
to analise the issue of the significance of the expenation of the order on the
conduct of special investigative actions. Thus, from the rationale of each court
decision, and so orders, it must be clear and undisputed that it follows that all
legal standards are met for undertaking some of the special investigative actions,
since they are the same extreme in the gathering of evidence. In order to point
out the importance of extremely careful resorting to the application of special
investigative actions in the collection of evidence on the execution of a criminal
offense, we have conditionally compared them to the institute of the necessary
defense. Namely, an authorized official person applying a special investigative
action in order to prove that the suspect has committed some of the crimes of
the catologue is confused with the private and family life of the suspect. By
doing this, an authorized official legitimizes the mixing in private and family
life from the existence of the basis of suspicion that a person has committed
or threatened to commit one of the crimes that endanger the life and health of
people, the security of the state. In order to regard the evidence as rigged in
this way as a legally authorized official, the person has the legal duty to move
within the bounds of the court order on the conduct of special investigative
actions. However, the consequences in terms of not acting on the basis of a
court order are not only illegal evidence, but also overstepping the authority
of an authorized official in obtaining evidence. When it comes to the legality of
the evidence obtained by special investigative actions, it was somewhat absurd
for us to find a decision of the Constitutional Court of BiH, which is considered
to be legitimate evidence obtained on the basis of an order to conduct special
investigative actions issued prior to the order to conduct an investigation. For
this thesis of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina we did not find
18 LL.D , assistant professor at the Criminal Law Department, University of Banja Luka, Faculty of Law
Banja Luka, milijana.buha@pf.unibl.org
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a justification in the legal provisions of the Criminal Procedure Code of Bosnia
and Herzegovina. This decision seems absurd to us, as the legislator clearly
defines that the investigation is considered to be initiated by the issuance of an
order to carry out the investigation, and functionally competent for issuing an
order on the conduct of special investigative actions, pre-trial judges. First of
all, this decision seemed incomprehensible to us because it is possible to collect
evidence regarding a criminal offense for which no investigation was launched.
Furthermore, the legislator clearly states that the preliminary procedure judge
is acting in the course of an investigation in cases regulated by law. Having an
insight into this legal provision, it remains unclear how a preliminary procedure
judge can undertake certain assessments of an act if the investigation is not
initiated. And so it becomes incomprehensible and illogical, and contrary to
the law of the Constitutional Court’s decisions. However, we conclude that this
decision has been made and that one of the human rights of Article 8 of the
ECHR is formulated.
Key words: special investigation of the act, the ultimate means, the legality
of evidence, judicial control, the right to private and family life.
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ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК

ОДГОВОРНОСТ ПАЦИЈЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА
ПОВРЕДУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
Недељко З. Милаковић1

Апстракт: У овом раду аутор се бави питањем одговорности пацијента и одговорности за повреду права пацијента у поступку остваривања здравствене заштите. Права, обавезе и одговорност пацијената у
здравственој заштити је недовољно изучена област у нашој правној науци. Успостављањем права пацијента у националним законодавствима
условљава потребу да се детаљније и свеобухватније сагледају правни
аспекти одговорности пацијената и одговорности за повреду права пацијената. Обавезе и одговорност пацијента односе се на: одговорност
пацијента за лично здравље, одговорност пацијента према другим корисницима здравствене заштите, одговорност пацијента према здравственим радницима и сарадницима те одговорност пацијента према друштвеној заједници. Одговорност за повреду права пацијента анализирана је
кроз различите облике одговорности: дисциплинску, прекршајну, грађанску и кривичну. Тамо гдје не постоји одговорност нема ни правне државе.
Истраживање је извршено како би се de lege ferenda унаприједио правни
оквир њиховог регулисања у складу са правним поретком, међународним
документима и праксом држава у окружењу.
Кључне ријечи: права пацијента, одговорност пацијента и одговорност за повреду права пацијента.
1.УВОДНО РАЗМАТРАЊЕ
Људска права налазе се у фокусу интересовања свјетске јавности, а
тиме и право на здравље као универзално људско право. У савременом
свијету демократски напредак огледа се и у прописивању и поштовању
људских права у оквиру којих права пацијената имају посебно мјесто и
1 Доктор правних наука, бивши помоћник министра у Министарству здравља и социјалне заштите
Републике Српске, e – mail : nedeljko.milakovic@gmail.com
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значај за лица која користе здравствене услуге. Пацијенти су најбројнији
и најрањивији дио здравственог система јер им од пружених здравствених
услуга зависе здравље и живот. У том смислу, живот и здравље човјека
постају вриједности према којима се мјере све остале вриједности и цивилизацијски напредак. Најзначајнији европски документи који су одиграли
пресудну улогу у успостављању и развоју права пацијената у националним
државама су Амстердамска декларација о промовисању права пацијената
у Европи /1994/ и Европска повеља о правима пацијената, познатија као
Римска повеља /2002/.
Европска повеља о правима пацијената препознаје 14 права пацијената који заједно имају за циљ гаранцију високог нивоа заштите људског
здравља и квалитетне здравствене услуге у националним здравственим
службама у Европи. Ради потпунијег сагледавања права, обавеза и одговорности пацијената неопходно је да кратко наведемо та права пацијената:
право на превентивне мјере; право на приступ; право на информисаност;
право на пристанак; право на слободу избора; право на приватност и повјерљивост; право на поштивање пацијентовог времена; право на придржавање квалитета и стандарда; право на сигурност; право на иновацију;
право да се избјегне непотребна патња и бол; право на персонализовање
третмана; право на жалбу и право на компензацију.
Права пацијената не можемо сагледати без одговорности пацијената и
одговорности за повреду права пацијената који заједно представљају нераздвојну цјелину.
2. ОДГОВОРНОСТ ПАЦИЈЕНАТА
Одговорност пацијента за лично здравље је дијелом садржана у правима пацијената код остваривања здравствене заштите, јер свако право пацијента подразумијева и одређене обавезе и одговорности. Облици одговорности пацијента су испреплетени са његовим правима, а без претходног испуњавања обавеза и одговорности, пацијенту је отежано коришћење
права. Обавезе и одговорности пацијента односе се на:
1) одговорност пацијента за лично здравље,
2) одговорност пацијента према другим корисницима здравствене заштите,
3) одговорност пацијента према здравственим радницима и сарадницима и
4) одговорност пацијента према друштвеној заједници.
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2.1. Одговорност пацијента за лично здравље
Обавеза грађанина да чува и унапређује сопствено здравље, здравље
других људи, животну и радну средину, има декларативан значај и може
се тумачити као позив свим грађанима да се одговорно односе према
свом здрављу и активно учествују у заштити, очувању и унапређењу свог
здравља. Она садржи одговорност и обавезу пацијента да се придржава
упутстава и прописане терапије од стране овлаштеног здравственог радника. Обавеза сарадње пацијента и надлежног здравственог радника је саставни дио лијечења. У случају несарадње, у парници за накнаду штете,
може се сматрати и довести до тога да се ради о подијељеној одговорности2. Пацијент који је затражио медицинску помоћ, дужан је да учини све
што је потребно да би омогућио успјешно лијечење – дужан је сарађивати са љекаром од давања обавјештења о анамнези болести, симптомима,
па до придржавања упутстава и налога датих од стране надлежног здравственог радника. Предмет прописивања је и обавеза грађанина да у границама својих знања и могућности, у хитном случају, пружи прву помоћ
повријеђеном или болесном лицу.
Обавеза и одговорност пацијента је да се подвргне посебним мјерама
за спречавање и сузбијање заразних болести, а што се првенствено односи на имунизацију, здравствене прегледе којима подлијежу даваоци крви,
сјемене течности, органа и ткива у сврху лијечења, здравствени прегледи
трудница, здравствени прегледи особа на лијечењу хемодијализом, запослени у производњи и промету хране и предмета опште употребе, запослени у школским и предшколским установама, запослени у здравственим
установама и други.
Одговорност пацијента за лично здравље је у непосредној корелацији
са јавним здрављем, а садржана је великим дијелом и у праву пацијента
на превентивне мјере и информисање о очувању здравља. Право на превентивне мјере и информације о очувању здравља пацијента се остварује
на сва три нивоа здравствене заштите, јер превенцију треба посматрати и
као примарну, али и као секундарну и терцијарну мјеру здравствене заштите. У смислу превентивних активности и одговорности за лично здравље,
сваки пацијент је дужан да предузима активности у сврху очувања и унапређења свог здравља, избјегавањем ризичних фактора који угрожавају
живот и здравље (коришћење алкохола, дуванских производа, опојне дроге,
ризично сексуално понашање и друго), те да сарађује и активно учествује
2 Без сарадње пацијента и здравственог радника нема изљечења. Сарадња пацијента и здравственог
радника у властитом лијечењу подразумијева и обавезу да неке мјере лијечења обавља сам
(самостално обављање дијализе изван центра за дијализу, узимање инсулина од стране болесника
са хроничним дијабетесом и друго).
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са свима који доносе и утичу на здравствене одлуке и предузимају здравствене акције.
Јавно здравље подстиче одговорност цјелокупног друштва у осигурању
добробити за све грађане кроз унапређење здравља и очување животне
околине. Јавно здравље се заснива на промоцији здравља и примарној превенцији, а конкретизује се кроз интердисциплинарни рад, мултисекторску
сарадњу свих релевантних министарстава, као и кроз све облике партнерства. Јавно-здравствени проблеми се рјешавају на свим нивоима власти
и на свим нивоима здравствене заштите3. Унапређење здравља је процес
којим се људима омогућава да повећају контролу над властитим здрављем
и да га унаприједе. Унапређење здравља је одређени напор обликован да
би се редуковало нездраво понашање, унаприједила превентивна заштита и створило боље друштвено и природно (физичко) окружење. Да би се
постигло стање потпуног физичког, менталног и друштвеног благостања,
појединац или група морају бити способни да идентификују и остваре
своје тежње, да задовоље потребе и да се промијене или да се прилагоде
окружењу4. И поред тога, у Кодексу медицинске етике и деонтологије5 не
говори се о „одговорности пацијента за лично здравље“.
У појединим анализираним законима о правима пацијената држава у
окружењу, одговорност пацијента за лично здравље је декларативно регулисана као дужност (обавеза) да активно учествује у заштити, очувању
и унапређењу свог здравља, да чува и унапређује животну и радну средину. Осим тога, према Закону о здравственој заштити Републике Српске, у
дијелу, Одговорност пацијента за лично здравље, грађанин је обавезан да
чува и унапређује сопствено здравље, здравље других људи као и животну и радну средину, а обавезан је и да у границама својих знања и могућности, у хитном случају, повријеђеном или болесном пружи прву помоћ
(чл. 21); према Закону о правима пацијената Србије, пацијент је обавезан
да у потпуности и истинито информише надлежног здравственог радника и здравственог сарадника о свом здравственом стању; придржава се
упутстава и предузима мјере прописане од стране надлежног здравственог радника и здравственог сарадника (чл. 33), а исто тако, према Закону
о правима, обавезама и одговорностима пацијената Федерације БиХ, дужан је да се придржава упутстава и мјера терапије прописане од стране
надлежног здравственог радника. У истом закону је предвиђена и дужност
3 Snježana Bodnaruk, Jozo Čizmić, Boris Hrabač, Senad Huseinagić, Komentari zdravstvenih zakona
(Sarajevo: Privredna štampa d.o.o. Sarajevo, 2011), 403.
4 Slaven Letica, Zdravstvena politika u doba krize (Zagreb: Naprijed, Zagreb, 1989), 158.
5 Види: http://www.komoradoktorars.org/v3/2011-01-22-22-55-10/ostala-akta/kodeks-etike-deontologije.
html, 29.5.2016
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пацијента да се подвргне посебним мјерама за спречавање и сузбијање заразних болести, као и да треба бити свјестан свих посљедица своје одлуке да захтијева прекид лијечења и поред упозорења надлежног здравственог радника на могуће посљедице овакве одлуке, о чему даје писмену
изјаву. Ако одбије давање изјаве о томе ће надлежни здравствени радник
сачинити службену забиљешку која се чува у медицинској документацији
пацијента (чл. 49. и 50). У Закону о правима пацијената Црне Горе, као и
у Закону о заштити права пацијената Хрватске, одговорност пацијента за
лично здравље није посебно регулисана.
Дужност сарадње пацијента са здравственим радником је најчешће
дужност у интересу самог пацијента и њено кршење у принципу не може
вући правну санкцију. У пракси се чешће говори о дужности пацијента
него о обавези пацијента, јер термин дужност носи извјесну мекоћу која
пацијента обавезује на чињење или трпљење, али не под пријетњом правне
санкције. Најчешћа санкција пацијента за несарадњу у поступку лијечења
било би то што у случају неодговарајућег поступања здравственог радника
не би могао да очекује потпуно остварење захтјева за накнаду штете.
Постоје мишљења да обавеза пацијента да активно учествује у заштити, очувању и унапређењу свог здравља, те у придржавању упутстава и
предузетих мјера од стране здравствених радника је у супротности са правом пацијента на самоодређење. Дословна примјена ових одредби значи
клонити се нездравог стила живота, опасних спортских и других активности, итд. Зато се сматра да се у овом случају ради о разборитој мјери
ограничавања човјекове слободе, односно оној мјери која је довољна за
нормално одвијање живота у заједници. У прилог томе говори и чињеница да законодавац по правилу не прописује санкције за кршење одредби
о одговорности пацијента за лично здравље и несарадњу са здравственим
радником у току поступка лијечења или предузимања превентивних мјера.
2.2. Одговорност пацијента према другим
корисницима здравствене заштите
Код остваривања здравствене заштите пацијент је обавезан поштовати
друге и њихова људска права и права која имају као пацијенти, а што се
посебно односи на то да другим пацијентима не онемогућава коришћење
истих права. Пацијент је дужан да се понаша сагласно савјетима и препорукама надлежног здравственог радника. Уколико пацијент болује од болести која може утицати на здравље и живот других људи, тада не смије
ни једним својим поступком изазвати опасност по здравље и живот других
у широј друштвеној заједници. У супротном, може му се отказати здрав61
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ствена заштита, изузев хитне медицинске помоћи, лијечења заразних болести и психичких болести од којих болује пацијент, а чије би нелијечење
могло угрозити живот и здравље других људи.
Повељом о правима пацијената у БиХ није посебно регулисана одговорност пацијента према другим корисницима здравствене заштите. У Кодексу медицинске етике и деонтологије не говори се о одговорности пацијената према другим корисницима здравствених услуга.
У појединим анализираним законима, одговорност пацијента према
другим корисницима здравствене заштите је декларативно регулисана.
Обично је то дужност пацијената да поштује права других пацијената
који остварују здравствену заштиту, односно, сваки пацијент је обавезан
поштовати људска права, те права пацијената одређена законом, на начин
да другим пацијентима намјерно не онемогућава кориштења истих права.
Осим тога, у Закону о правима пацијената Републике Србије, одређено је
да се одговорност пацијента према другим корисницима здравствене заштите реализује у здравственој установи, приватној пракси, организационој јединици високошколске установе здравствене струке која обавља
здравствену дјелатност и другим правним лицима која обављају одређене
послове из здравствене делатности (чл 34). У Закону о правима, обавезама и одговорностима пацијената Федерације БиХ, је поред декларативно
наведене дужности, забрањено ометање здравствених радника односно
здравствених сарадника приликом пружања здравствене заштите другом
пацијенту. У том случају, особље здравствене установе упозориће пацијента који омета здравственог радника и здравственог сарадника да подлијеже одговорности (чл. 51. и 52). Здравствена установа односно приватна
пракса нема право да ускрати даље лијечење пацијента који угрожава права других пацијената односно омета здравственог радника или здравственог сарадника. Они имају право да покрену поступак код надлежног суда
ради утврђивања прекршајне одговорности пацијента, у случају оправдане сумње да постоји кршење наведених одредби. У Закону о здравственој
заштити Републике Српске, Закону о правима пацијената Црне Горе, Закону о заштити права пацијената Хрватске, одговорност пацијента према
другим корисницима здравствене заштите није посебно регулисана.
2.3. Одговорност пацијента према здравственим
радницима и сарадницима
Утврђивање обавеза и одговорности пацијента према здравственим радницима и здравственим сарадницима је значајна са аспекта остваривања
права пацијената, као и за заштиту права здравствених професионалаца.
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Права и обавезе пацијената не могу се посматрати одвојено без сагледавања права и обавеза здравствених професионалаца. И поред тога, Повељом о правима пацијената у БиХ, одговорност пацијената према здравственим радницима и здравственим сарадницима није посебно регулисана,
а у Кодексу медицинске етике и деонтологије не говори се о одговорности
пацијената према здравственим радницима и здравственим сарадницима.
Пацијент је дужан сарађивати са надлежним љекаром у току цијелог
поступка дијагностике, лијечења и рехабилитације и извјештавати га потпуно, благовремено и истинито о анамнези и свим симптомима болести, те
укупном здравственом стању. Пацијент доноси одлуку, сагласност о прихватању приједлога надлежног љекара у погледу дијагностике, терапије и
рехабилитације, као и код предузимања превентивних мјера. Несарадња
надлежног љекара и пацијента може бити основ подијељене одговорности у одштетној парници.
Пацијент је обавезан информисати надлежну здравствену установу и
здравственог радника о отказивању термина за наручене прегледе и друге
медицинске поступке, како би се пацијенту помогло у проналажењу другог термина и како би се на вријеме обавијестили други пацијенти који се
налазе на тзв. листи чекања.
За вријеме боравка у здравственој установи пацијент је обавезан да поштује кућни ред те установе регулисан општим актима о условима боравка
и понашања у њој6. Такође, за здравствене установе обавезно је истицање
књиге примједби, похвала и жалби на видно и приступачно мјесто за све
пацијенте и посјетиоце7.
За вријеме боравка у здравственој установи, пацијент не смије ометати
здравственог радника и здравственог сарадника у раду, посебно у вријеме
пружања услуга другим пацијентима, да би умањили могућност чињења
професионалне грешке и одговорности за њу. Пацијент је обавезан да послије прихватања предложеног медицинског третмана и пружања здравствених услуга прихвати и поступање здравствених радника и здравствених
сарадника које обезбјеђује њихову заштиту здравља. Уколико здравствени радник не учини оно што је његова дужност, он шкоди пацијенту, док
пацијент кршењем властите обавезе шкоди само себи, тј. свом здрављу.
Љекар има обавезе у интересу пацијента, а пацијент – у сопственом инте6 Поштовање правила кућног реда је обавеза пацијента, здравственог радника и сарадника. У циљу
доступности правила, здравствена установа је обавезна да их постави на видно мјесто, а могу бити
објављена на wеб страници здравствене установе или дата пацијенту у облику брошуре приликом
пријема у здравствену установу.
7 Одлуке здравствених установа о кућном реду обично садрже забрану ометања здравствених
радника и здравствених сарадника и да је то услов за боравак и лијечење у тој здравственој установи.
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ресу. Ако љекар не учини оно што је његова професионална обавеза, ради
заштите здравља пацијента, сносиће одговорност. Међутим, пацијент не
сноси одговорност због својих пропуста, не полаже о томе рачуне другима
осим самом себи. Осим тога, ваља имати на уму чињеницу да је однос између љекара и пацијента асиметричан, јер у њему доминира улога љекара8.
Обавеза пацијента према здравственим радницима и здравственим сарадницима јесте и да плати награду за добијену услугу, осим ако се она
не подмирује из средстава здравственог осигурања. Пацијентова дужност
да сарађује са надлежним љекаром (придржавање упутстава и налога, поштовања тачно утврђених термина и слично), нема карактер правне обавезе и њено испуњење није могуће захтијевати путем тужбе суду. Ради се
искључиво о дужностима у властитом интересу, а кршење тих дужности
може бити третирано као кривица оштећеног.
Посебан случај представља несарадња пацијента у оквиру медикације. Ако пацијент не употријеби медикаменте (лијекове) које му је љекар прописао или их узима нередовно, тиме крши своју уговорну обавезу
сарадње, а одговорност због изостанка успјеха лијечења пада, у том случају, на пацијента, јер љекар није у стању да га принуди на узимање лијекова9. Али, љекар је дужан да бодри пацијента и да утиче на њега као на
медицинског лаика да се „разумно понаша“10. Још је Хипократ савјетовао
љекаре да пазе на грешке својих пацијената, кад не узимају лијекове или
се не придржавају упутстава.
У појединим анализираним законима о правима пацијената, одговорност пацијента према здравственим радницима и здравствених сарадницима је одређена тако што је пацијент дужан да се, у поступку остваривања
здравствене заштите према њима односи са поштовањем и уважавањем.
Забрањено је ометање здравствених радника и здравствених сарадника
приликом пружања услуга здравствене заштите. Пацијент је обавезан поштовати кућни ред здравствене установе у условима боравка и прописаног понашања. У Закону о правима пацијената Републике Србије, осим
тога је одређено да у случају када се пацијент не придржава наведених
дужности, надлежни здравствени радник, односно здравствени сарадник,
после претходног упозорења, може отказати пружање даље здравствене
заштите пацијенту, изузев хитне медицинске помоћи. О томе је дужан да
писмено обавијести директора здравствене установе, као и да у медицинску документацију пацијента унесе разлоге за одбијање пружања здрав8 Јаков Радишић, Медицинско право II издање (Београд: Номос, 2008), 71.
9 Недостатак пацијентове сарадње не ослобађа љекара његове уговорене обавезе да утврди разлоге због којих пацијент не обавља медикацију (лијечење).
10 Радишић, Медицинско право II издање, 89.
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ствене услуге. Пацијент је дужан да благовремено информише надлежну
здравствену установу о отказивању термина за заказане прегледе и медицинске поступке, као и о промјени адресе и телефонског броја (чл. 35, 36.
и 37). Према Закону о здравственој заштити Републике Српске, одговорност пацијената према здравственим радницима и здравственим сарадницима се, поред наведеног, састоји у томе да је пацијент обавезан да у потпуности информише надлежног здравственог радника о истинитим подацима о свом здравственом стању, као и да поштује упутства и предузима
мјере прописане терапије од стране надлежног здравственог радника (чл.
34). Према Закону о правима, обавезама и одговорностима пацијената Федерације БиХ, пацијент је обавезан у потпуности информисати надлежног здравственог радника и дати истините податке о свом здравственом
стању, промјени адресе и телефонског броја, те информисати надлежну
здравствену установу односно приватну праксу о отказивању термина за
наручене прегледе и медицинске поступке. Пацијент је дужан уважавати
обавезе здравственог особља према другим пацијентима, избјегавајући
на тај начин да их доводи у ситуације да почине професионалну грешку.
Пацијент је обавезан при остваривању здравствене заштите у здравственој установи, односно приватној пракси, прихватити предложени облик
медицинског третмана који обезбјеђује заштиту здравља особља које му
тај третман пружа (чл. 54, 55, 56, 57. и 58). У Закону о правима пацијената
Црне Горе и у Закону о заштити права пацијената Хрватске, одговорност
пацијената према здравственим радницима и здравственим сарадницима није посебно регулисана.
2.4. Одговорност пацијента према друштвеној заједници
Одговорност пацијената према друштвеној заједници је двостран однос у којем постоје дефинисана права, обавезе и одговорности. Нарушавање утврђених права производи посљедице како за пацијента тако и за
друштвену заједницу. Глобални циљеви у документу WHO -Здравље за све,
на првом мјесту истичу солидарност за здравље, а на другом једнакост у
здрављу, те да треба тежити њиховом остваривању у којем подједнаку одговорност има друштвена заједница и пацијент. Посебно је значајна улога
друштвене заједнице у доношењу закона у области здравства, контроли
и надзору над спровођењем закона, као и успостављању механизама за
санкционисање оних који крше одредбе закона. И поред великог значаја
одговорности пацијената према друштвеној заједници, она није посебно
регулисана Повељом о правима пацијената у БиХ, а у Кодексу медицинс65
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ке етике и деонтологије не говори се о одговорности пацијента према широј друштвеној заједници.
Пацијент не смије својим поступком изазвати опасност по здравље и
живот других људи у друштвеној заједници, уколико болује од болести
која може утицати на њих, а то су прије свега заразне болести, психичке болести, болести које се преносе генетским путем, болести овисности
(алкохолизам, наркоманија и слично). У том смислу, родитељ, старатељ,
односно законски заступник, одговоран је за малољетног или пословно
неспособног пацијента чије понашање није усклађено са савјетима и препорукама надлежног љекара.
Остваривање права на здравље у једној друштвеној заједници зависно
је од ресурса које она намјењује здравственој заштити, од начина алокације
на поједине специјалности и од механизама расподјеле на кориснике. Предуслов за здравље укључује обезбјеђивање сигурне воде, хране, изградња
сигурних станова и безбједне животне околине, као и образовање дјеце за
доношење корисних одлука о свом здрављу и животу. У том смислу, партнерство за здравље ослања се на активно учешће великог броја заинтересованих и изван здравственог сектора.
Одговорност пацијента према широј друштвеној заједници највећим
дијелом није експлицитно регулисана у законима из области здравства,
али се не може занемарити, исто као ни одговорност друштвене заједнице према пацијентима. Она почива на томе да је здравствени радник и/или
здравствени сарадник обавезан да води рачуна о томе да заштита живота и
здравља пацијента увијек има предност у односу на интерес друштва науке. У појединим анализираним законима, одговорност пацијената према
друштвеној заједници је регулисана само декларативно и начелно. У Закону о здравственој заштити Републике Српске, одговорност пацијената
према широј друштвеној заједници је регулисана тако што пацијент има
право да слободно одлучује о свему што се тиче његовог здравља, осим у
случајевима када то директно угрожава живот и здравље других лица (чл.
23. и 28). У Закону о правима, обавезама и одговорностима пацијената Федерације БиХ, одговорност пацијената према широј друштвеној заједници
је регулисана тако да пацијент који болује од болести која може утицати
на здравље и живот других људи не смије нити једним својим поступком
изазвати опасност по здравље и живот других људи у широј друштвеној
заједници (чл. 59. и 60). У случају да се ради о малољетном пацијенту
или пословно неспособном пацијенту, за понашање пацијента у складу
са савјетима и препорукама надлежног здравственог радника одговоран је
родитељ, старатељ, односно законски заступник. Ако се пацијент не при66
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држава наведених обавеза, надлежни здравствени радник може отказати
пружање даље здравствене заштите пацијенту, изузев хитне медицинске
помоћи. Здравствени радник је дужан у медицинску документацију пацијента унијети разлоге за одбијање пружања здравствене заштите, те о
томе обавијестити директора здравствене установе, односно носиоца одобрења приватне праксе11. Надлежни здравствени радник не може отказати
здравствену заштиту пацијенту у случају појаве заразне или психичке болести код пацијента, чије би нелијечење могло угрозити здравље и живот
других људи, као и ширу друштвену заједницу. У Закону о правима пацијената Републике Србије, Закону о правима пацијената Црне Горе, Закону
о заштити права пацијената Републике Хрватске, одговорност пацијента
према друштвеној заједници није посебно регулисана.
3. ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
У свакој правно уређеној држави конституише се и дјелује читав један систем различитих облика одговорности, који је у највећој мјери прилагођен систему власти. С обзиром на то да се ради о систему, он увијек
подразумијева сложеност различитих облика одговорности. Тамо гдје не
постоји одговорност, нема ни правне државе. Наиме, свако неспровођење
закона показатељ је неизграђеног система одговорности, односно он је у
одређеним друштвеним условима запао у кризу. Због тога правни систем
једне државе функционише у сразмјери са остваривањем начела одговорности12. Здравствени систем је дио правног система у свакој држави и битно
је како је правно уређена та одговорност. Одговорност за повреду права пацијента је анализирана кроз различите облике: дисциплинску, прекршајну,
грађанску и кривичну одговорност. Допуштен је тзв. паралелизам поступака, што значи да упоредо постоје кривична, прекршајна, грађанска и дисциплинска одговорност здравствених радника и здравствених сарадника.

11 Ако се пацијент не придржава наведених обавеза, директор здравствене установе, односно
носилац одобрења приватне праксе дужан је о томе обавијестити министарство унутрашњих
послова, надлежно према мјесту становања пацијента, сагласно посебном закону.
12 М. Кеновић, Радна дисциплина у самоуправном систему одговорности (Сарајево: Свјетлост),
18-19, према: Лале Радислав, „Дисциплинска одговорност запослених у свјетлу новог Закона
о раду Републике Српске“, Радно и социјално право, Часопис за теорију и праксу радног и
социјалног права, Београд, број 2 (2016), година XX, стр. 19.
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3.1. Дисциплинска одговорност здравствених
радника и здравствених сарадника
Ступањем на рад, запослени, који је уговором о раду засновао радни
однос, почиње да остварује права, обавезе и одговорности из радног односа и од тога дана одговара дисциплински и материјално. Дисциплинска
одговорност запослених је одговорност за скривљену повреду радне обавезе и обавезе понашања предвиђене законом, колективним уговором или
другим општим правним актом – правилником о раду, као и уговором о
раду за који се може изрећи законом или другим општим актом предвиђена дисциплинска санкција с циљем осигурања успјешног функционисања
послодавца, односно унутрашње кохезије радне групе, њиховог колективног интереса, као и очувања одређених стандарда који имају ефекте на послодавца13. Неиспуњавање радних дужности и обавеза не тиче се само обављања послова на радном мјесту, него и укупног понашања здравствених
радника и здравствених сарадника на раду или у вези са радом. Дужности
на раду и у вези са радом обухватају цјеловит однос запосленог према радној дисциплини, а не само према извршењу радних обавеза на радном мјесту. Радна дисциплина је шири појам од дисциплине у извршавању радних
задатака. Ту је заступљен принцип легалитета, изражен правилом – nullum
crimen sine lege. Радник може бити позван на дисциплинску одговорност
само за повреду радне обавезе која је била прописана прије него што је
учињена14. Пошто систем дисциплинске одговорности није довољан да сам
обезбиједи пуну одговорност на раду, потребно је посматрати одговорност
за повреду права пацијента као дио одговорности уопште. Бити одговоран значи бити подложан санкцији једне норме. Ова дефиниција одговорности није нетачна, али није ни потпуна. Односи се на правну одговорност која настаје поводом одређене правне норме (кривичне, прекршајне
и друге), односно нарушавања одређених друштвених односа. Ту је ријеч
о одговорности за несавјесно, неусклађено понашање. Дакле, о одговорности неодговорних. Међутим, поред ове, постоји и друштвена одговорност за савјесно, усклађено вршење радних и других обавеза и функција.
Она је антипод правној одговорности, јер се остварује у хигијени, а не у
патологији друштвених односа. Ту је ријеч о одговорности одговорних15.
Дисциплинска одговорност је правна одговорност, као што су и кривична
13 Бранко Лубарда, Увод у радно право са елементима социјалног права (Београд: Правни факултет
Универзитета у Београду, 2013), 241.
14 Види: Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 4129/93 од 22.12.1993. године, према Зоран Ивошевић,
Милан Ивошевић, Коментар Закона о радним односима (Београд: Савремена администрација,
1997), 274.
15 Ивошевић, Ивошевић, Коментар Закона о радним односима, 272.
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и прекршајна одговорност. Због друштвене важности, дјелатности које обављају здравствени радници и здравствени сарадници могу бити кривично
и прекршајно одговорни за кривична дјела и прекршаје које почине управо за вријеме обављања здравствене дјелатности. Имајући у виду спорост
редовних судова те мањег броја кривичних и прекршајних пријава, управо
је дисциплинска одговорност та која највише погађа здравствене раднике
и здравствене сараднике и има значајан утицај на рад и поштовање радне
дисциплине. Није спорно поменути да је приступ одговорности важан за
посматрање одговорности здравствених радника и здравствених сарадника, посебно оних који обављају руководеће послове у здравственим установама и који су стога надлежни да изричу законом одређене дисциплинске мјере које могу бити различите: писмено упозорење, новчана казна,
престанак радног односа итд. Дисциплина и дисциплинска власт су, наиме, тијесно повезане са односом надређености и подређености, тако да
се дисциплинске мјере које се изричу за повреде одређених правила могу
разумјети као својеврсне гаранције извршавања налога надређених лица.
Појам субординације најтјешње је повезан са појмом власти која подразумијева право и моћ потчињавања некога или нечега својој вољи, право управљања, господарења неким, нечим16. Поред овога, субординација
укључује и подређивање запосленог управљачким, нормативним и дисциплинским овлашћењима послодавца. Истовремено, десетине различитих споредних обиљежја субординације могу се сврстати у једну од двије
основне групе споредних обиљежја: обиљежја која се односе на (функционалну и техничку) интеграцију запосленог у организовани радни процес
и обиљежја која се тичу искључиве одговорности послодавца за ризик
посла. Учешће запосленог у ризику дјелатности је неспојиво са његовим
подређеним положајем и чињеницом да он радећи за послодавца остварује основна средства за издржавање. Овај споредни критеријум субординације има значајну улогу у квалификацији рада запослених којима је због
припадности одређеним професијама, односно због природе повјерених
послова, приуштен висок степен (техничке) аутономије у раду17. У здравственом систему, послодавац је здравствена установа, а одговорна лица за
обављање здравствене дјелатности су здравствени радници и други запослени у здравственим установама. Специфичност радног односа у здравству подразумијева преузимање личне одговорности здравствених радника и других запосленика за квалитетно пружање здравствених услуга, а у
складу са систематизацијом радних мјеста.
16 Мирослав Николић, Обратни речник српског језика (Нови Сад: Матица српска, 2000), 157.
17 Љубинка Ковачевић, Правна субординација у радном односу и њене границе (Београд: Правни
факултет Универзитета у Београду, 2013), 549.
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Дисциплинске мјере су санкције за запослене који су својом кривицом учинили повреду радне обавезе или дисциплине, а правни основ за
утврђивање дисциплинске одговорности налази се у Закону о раду, општем колективном уговору, посебном колективном уговору за запослене у
области здравства и општим актима који се на основу њих доносе, законима из области здравства, као и закону о здравственим коморама и општим актима коморе. Ближе одредбе о дисциплинској одговорности радника дате су у општем колективном уговору, посебном колективном уговору
за запослене у области здравства и општим актима који из њих произлазе,
с напоменом да оне не могу бити у супротности са законом, укључујући
и законе из здравственог осигурања и здравствене заштите. Општим, односно посебним колективним уговором за запослене у области здравства
уређује се покретање, вођење, те застарјелост дисциплинског поступка
за утврђивање дисциплинске одговорности због повреде радних обавеза и друга питања од значаја за заштиту радне дисциплине, као и питања
материјалне одговорности радника18. Општи акти здравствених установа
о дисциплинској одговорност само дјелимично садрже повреде права пацијената као теже повреде радне обавезе. Полазећи од наведених извора
радног права, здравствени радник и здравствени сарадник је дужан да се
на раду придржава обавеза прописаних законом, колективним уговором,
правилником о раду и уговором о раду, као и да своје радне обавезе извршава на начин којим неће онемогућавати или ометати друге раднике у извршавању њихових радних обавеза. Ако је повредом радних обавеза причињена материјална штета послодавцу или пацијентима или је учињено
кривично дјело или прекршај, здравствени радник и здравствени сарадник
је одговоран материјално, односно кривично и прекршајно.
Дисциплинска одговорност чланова коморе – Суд части Коморе (струковна удружења доктора медицине, доктора стоматологије и магистара
фармације) одлучује о повредама етичког и деонтолошког Кодекса права
којима се нарушава углед и достојанство професије, неизвршавање обавезе чланова Коморе, повреде статута и других аката Коморе за чију повреду се могу изрећи дисциплинске мјере сагласно општим актима Коморе19.
Највећи проблем у раду Суда части приликом провођења дисциплинског
поступка је питање компетенција оних који су овлашћени проводити те
поступке и изрицати дисциплинске мјере. Најчешћи приговори „оптужених“ су да чланови струке који им суде нису довољно компетентни нити
18 Посебан колективни уговор за запослене у области здравства, чл. 27, „Службени гласник
Републике Српске“, бр. 95/09.
19 Закон о здравственим коморама Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“, бр.
35/03. чл.15.
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стручни за провођење таквих поступака и разматрање предмета сваког
конкретног дисциплинског поступка. Имајући то у виду, струковне Коморе
морају водити рачуна да у избору особа које проводе дисциплински поступак буду доказани стручњаци који поред професионалног знања и искуства
имају и неспорне етичке квалитете. Здравственом раднику и здравственом
сараднику се изрицањем дисциплинске мјере приговара због неодговарајућег поступања и да није професионално урадио свој посао. За разлику
од судског поступка који се проводи на основу општих прописа који једнако вриједе за све грађане, дисциплински поступци Суда части су посебна
врста поступака који повлаче и посебну одговорност. То је, прије свега,
одговорност струке – професије, која показује да ли је спремна реаговати
на сваку врсту непрофесионалног поступања и гаранција пацијенту да ће
здравствени радници и здравствени сарадници код пружања здравствених
услуга поступати по свом најбољем знању и у складу са правилима струке
и етиком властите професије20. Важно је напоменути да је допуштен тзв.
паралелизам поступака, што значи да кривична, прекршајна и грађанскоправна одговорност здравствених радника и здравствених сарадника или
дисциплинска одговорност у здравственој установи не искључује дисциплинску одговорност пред Судом части коморе. Постоје разлике између
дисциплинске одговорности која је предмет регулисања Закона о раду и
дисциплинске одговорности која је предмет регулисања правилником о
дисциплинској одговорности коморе доктора медицине, а које се огледају
у квалификацији одговорности и изреченим мјерама. Питање дисциплинске одговорности струковних удружења је обично ријешено на сличан начин као и код коморе доктора стоматологије и код фармацеутске коморе.
3.2. Прекршајна одговорност здравствених
радника и здравствених сарадника
Прекршајно право представља систем правних прописа којима се остварује заштита правног поретка одређивањем прекршаја и казнених санкција против учинилаца прекршаја. За све прекршаје заједничка су три
обиљежја: а) постојање повреде јавног поретка, б) прописаност у закону
или другим прописима и в) предвиђеност прекршајне казне и заштитне
мјере. Према овим обиљежјима прекршаји имају много заједничких црта
са кривичним дјелом. Све су то противправна кажњива дјела чињења или
нечињења за која њихови учиниоци одговарају и према којима се изричу
казнене санкције у законом утврђеном поступку. Од кривичних дјела пре20 Види званичну web презентацију Коморе доктора медицине Републике Српске: http://www.
komoradoktorars.org/v3/sr/2011-01-22-22-55-10/ostala-akta/pravilnik-disc-odgovornosti.html, 29.5.2016.
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кршаји се разликују по друштвеној опасности која представљају једно од
обиљежја кривичног дјела, а сем тога, то је и правни основ за кажњавање,
док је она код прекршаја само законодавни мотив за инкриминацију21. Одговорност починилаца за прекршај почива на принципу личне, субјективне одговорности, одговорности на основу виности. Без виности, нема ни
одговорности за прекршај22.
Посебна обиљежја прекршаја одређена су посебним прописима којима
се регулишу поједине области друштвених односа, према законодавцу који
их прописује. У области здравства, то су закони из предметне области који
садрже посебна поглавља у којима су прописане прекршајне санкције. Тако
на примјер, Закон о здравственој заштити Републике Српске, у казненим
одредбама, прописује новчану казну која се може изрећи починитељима
прекршаја и то: правно лице, одговорно лице у правном лицу, здравствени радник и здравствени сарадник, пацијент или лице у пратњи пацијента. За одређени прекршај (нпр. чл. 45. овог закона – Обављање здравствене дјелатности супротно прописаним условима), правном лицу се може
изрећи, уз новчану казну, и заштитна мјера забране обављања здравствене дјелатности23. У Закону о здравственој заштити Републике Српске постоје казнене одредбе (чл. 138), које имају значајну улогу у одвраћању да
се прекршајна и кривична дјела чине, односно да се укаже на штетност
њиховог предузимања. Прекршајна одговорност здравствених радника
и здравствених сарадника регулисана је углавном у казненим одредбама
Закона о здравственој заштити Републике Српске, као и другим законима
у области здравства гдје се прописује који поступци и понашања се сматрају прекршајима. Прекршаји као облици кажњивих понашања свакако
су дио казненог права у најширем смислу, јер се њима такође повређују
одређена заштићена добра. Разлика, која ипак подлијеже критици и није
сасвим прецизна, огледа се у тежини казне која се изриче починитељима24.
21 Tatjana Babić, Sunčana Roksandić, Osnove zdravstvenog prava (Zagreb: Tipex, 2006), 223.
Види: Борислав Благојевић уредник, Правна енциклопедија – књига 2 (Београд: Савремена
администрација, 1985), 1275.
22 За одговорност правног лица за прекршај потребно је да је до извршења прекршаја дошло
радњом или пропуштањем дужног надзора од стране органа управљања или одговорног лица
или радњом другог лица које је било овлашћено да поступа у име правног лица. Одговорност
одговорног лица у правном лицу постоји ако је до извршења прекршаја дошло његовом радњом
или његовим пропуштањем,
Ibidem., 1269.
23 Према Закону о здравственој заштити Републике Српске (чл. 138), за правно лице новчана
казна се креће у распону од 10.000 до 100.000 КМ, а за одговорно лице у правном лицу од 1.000
до 20.000 КМ, за здравственог радника и здравственог сарадника у износу од 1.000 до 10.000 КМ,
а за пацијента или лице у пратњи пацијента од 100 до 1.000 КМ;
24 Babić, Roksandić, Osnove zdravstvenog prava, 207.
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Наиме, казне које се понекад могу изрећи за прекршаје, могу бити далеко
веће од оних које се могу изрећи за кривична дјела25.
Иако се кривична одговорност може сматрати најтежом одговорношћу,
јер она за собом повлачи најтеже санкције, не треба занемарити значај и
улогу прекршајне одговорности која се као кажњива понашања прецизније
одређују с обзиром на њихов садржај и зависи од материје која их регулише. Такође, може се констатовати да се у здравственом систему до кривичне одговорности долази, најчешће, тек кад се исцрпе све друге могућности
(дисциплински, прекршајни и грађанскоправни поступак). Значајно је напоменути да прекршајну пријаву може поднијети свака особа која сматра
да је у конкретном случају учињен прекршај, те располаже одговарајућим
доказима којима може поткријепити своје тврдње. У сваком друштву, за
поштовање права пацијената и осигурање квалитета здравствених услуга, дисциплинска, прекршајна, грађанскоправна и кривична одговорност
су легитимни механизми.
3.3. Грађанска одговорност
Важна је пажња правне и медицинске струке на проблематику одговорности у пружању здравствене услуге, јер је, с једне стране, та одговорност од опште важности за добробит цијеле друштвене заједнице, а
с друге стране, супстрат сваке поједине штетне радње може бити добра
подлога за даље стручне расправе којима би се настојало спријечити понављање наступања штетних посљедица. Ако пацијент због стручне грешке здравственог радника односно здравственог сарадника, претрпи штету,
има право на накнаду штете. Пружање здравствених услуга може понекад
имати нежељене посљедице које се манифестују као одређена штета која
погађа непосредно пацијента или посредно чланове његове породице. Будући да је основна сврха одштетног права дефинисање начина и услова
поправљања, односно накнађивања штете од стране штетника или друге
одговорне особе, тако и за штете које настану као посљедица обављања
здравствене дјелатности неко мора одговарати и то примјеном правила
одговорности за штету26.
Са развојем медицинске науке долази до општег напретка и откривају
се нови методи за заштиту и очување људског здравља и живота. Међутим,
све ове новине повлаче за собом и ризик љекарске грешке. Медицинско
знање је све сложеније и љекарима је све теже да поступају у складу са
стално промјенљивим правилима своје струке. Као резултат тога, те као
25 Ivo Josipović I., Zakon o prekršajima – komentarske bilješke (Zagreb: Narodne novine, 2002), 13.
26 Babić, Roksandić, Osnove zdravstvenog prava, 169.
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посљедица веће свијести становништва о значају добара као што су живот
и здравље, све су чешће парнице за накнаду штете због љекарске грешке27.
За такву штету примјењују се општа правила о одговорности за штету. Повреде правила здравствене струке најчешће су штетне радње, грешке на
којима се заснива одговорност здравствених радника и здравствених сарадника.Тако се у једној одлуци Врховног суда Србије каже: Здравствена
установа која врши медицинску интервенцију може одговарати само за
оне посљедице интервенције које настану усљед нестручног, непажљивог
или непрописног рада њених радника, дакле за посљедице које се не могу
приписати у кривицу љекарима и другом медицинском особљу због поступања које није било у складу са правилима медицинске науке.28 Међутим,
само грешке здравствених радника и здравствених сарадника нису довољне за настајање односа одговорности за штету. Наиме, опште претпоставке
одговорности за штету које се морају кумулативно испунити су сљедеће:
постојање субјеката обавезног односа одговорности за штету и то штетника (одговара за штету) и оштећеника (захтијева одштету); штетна радња
штетника; штета која настаје на страни оштећеника; узрочна веза између
штетне радње и штете; противправност штетне радње29.
Лица која пружају здравствене услуге не желе да се нађу у центру медијске пажње кад дође до нежељених посљедица у обављању здравствене
дјелатности. Медијска пажња није увијек најбољи начин рјешавања проблема и избјегавања понављања истих грешака. Зато се траже алтернативни начини рјешавања питања одговорности давалаца услуга и осигуравања
накнаде штете пацијенту, а да се при томе сваки пут не утврђује кривица
даваоца услуга као предуслов накнаде штете. У том смислу, у примјени
је осигурање од одговорности за штету коју обезбјеђују здравствене установе путем осигуравајућих друштава. Илустрације ради, може послужити примјер тзв. no fault compensation, као једног од алтернативних начина осигурања примјерене накнаде пацијенту, а да се не утврђује кривица
штетника, чиме се уједно осигурава и врло прецизно биљеже сви непо-

27 Драгана Марчетић, „Лекарска грешка – терет доказивања у парничном поступку“, Српска правна
мисао, број 44 (2011), 221.
28 Одлука Врховног суда Србије, Рев. 2066/80, од 14. 1. 1981, Правни живот, бр. 11/1981, стр.120121.
29 Одговорност за штету може бити субјективна (кулпозна) и објективна (каузална). О субјективној
одговорности ради се увијек ако је за настанак одговорности за штету потребна, осим општих
претпоставки одговорности за штету, још и кривња штетника. За постојање објективне одговорности
оштећеник мора доказати: штетну радњу, штету, узрочну везу између штетне радње и штете и
протуправност штетне радње (у објективном смислу). Види: Martin Vedriš, Petar Klarić, Građansko
pravo (Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1998), 570-574.
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жељни догађаји да би се исте грешке избјегавале у будућности30. No fault
compensation модел је врста осигурања пацијента од медицинског ризика,
односно врста уговора о осигурању у корист трећих особа, јер такво осигурање склапају осигураватељи и здравствени радници. Примјер за то су
Финска и Шведска, гдје наведени систем већ дуже вријеме функционише
у пракси. На принципу иницијативе Финског љекарског удружења из 1970.
године, Финска је 1986. године донијела закон којим је регулисала no fault
compensation модел. Ово је модел осигурања новчане компензације корисницима здравствене заштите за грешке и нежељене ефекте настале током
дијагностичког или терапијског поступка, без потребе судског доказивања
индивидуалне кривице пружаоца здравствених услуга. У Шведској је такође, као обавезан, no fault compensation модел, законски регулисан 1997.
године. Од 1975. у пракси је постојао сличан модел, тј. добровољни начин
обештећења и то на начин да се надокнађује штета настала због неуспјешне медицинске интервенције. Она се не заснива на кривици љекара, односно здравственог радника, а исплаћује се под условом да оштећеник нема
право надокнаде од трећег лица, односно да таква надокнада не одговара
стварној штети. Анализирајући учинак наведеног модела и поредећи га са
начинима регулисања надокнаде штете корисницима здравствене заштите,
Стално вијеће европских љекара31, као кровно удружење европских љекарских удружења, предложило је да се на нивоу Европе крене према широј
примјени наведеног модела, познатог и као скандинавски модел. Важна карактеристика скандинавског модела јесте прецизно биљежење непожељних
догађаја у болницама. Евидентирањем свих непожељних догађаја постиже се уочавање слабих тачака у дијагностичком и терапијском поступку,
те се тиме спречава настанак нових инцидената32. Шира стручна расправа о наведеном моделу или алтернативама може дати одговор о потреби и
оправданости увођења овог модела у наш правни систем. Промишљања о
томе могу дати одговор да ли ће постојећи систем субјективне грађанске
одговорности у будућности моћи обухватити све аспекте развоја здравственог система у цјелини, као и штете која произађе као резултат активног
функционисања тог система.

30 R. Paterson, M. Bismark, M. Naming, Blaming and shaming, XV свјетски Конгрес медицинског
права, Свјетско удружење за медицинско право, Sydney, 2004, стр. 100, према: Babić, Roksandić,
Osnove zdravstvenog prava, 184.
31 Види званичну web презентацију: http://www.cpme.eu/ 19.7.2016.
32 Babić, Roksandić, Osnove zdravstvenog prava, 185-186.
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3.4. Кривична одговорност
Кривичноправна одговорност здравствених радника је посљедња инстанца за рјешавање оних случајева који превазилазе одговорност предвиђену прописима медицинског законодавства33. У питању је одговорност
за повреде права пацијената квалификована као кривично дјело34. Тако
су, на примјер, у Кривичном закону Републике Српске, у оквиру посебне
главе, прописана кривична дјела против здравља људи: преношење заразне болести; непоступање по здравственим прописима за вријеме епидемије; непримјењивање мјера за заштиту од заразне болести; несавјесно
пружање љекарске помоћи; неуказивање љекарске помоћи; неовлашћено
пружање медицинских услуга; недозвољено пресађивање дијелова човјечијег тијела; несавјесно поступање при справљању и издавању лијекова;
производња и стављање у промет производа штетних за лијечење; неовлашћена производња и стављање у промет отрова; те кривична дјела која
се не односе искључиво на здравствене раднике и здравствене сараднике:
производња и стављање у промет шкодљивих производа; несавјесно вршење прегледа животних намирница; загађивање воде за пиће и животних намирница; неовлашћена производња и промет опојне дроге и омогућавање уживања опојне дроге35. Има више разлога за издвајање кривичних дјела против здравља људи у Кривичном закону, а прије свега, то
је уставно право човјека на здрав живот. Осим кажњивих понашања која
су систематизована унутар групе кривичних дјела против здравља људи,
прописана су и она кривична дјела која се посредно односе на пружање
здравствених услуга односно повреду права пацијената: неовлашћено откривање професионалне тајне (чл. 173. КЗ РС) односи се на адвоката, љекара или друго лице које неовлашћено открије тајну коју је сазнало у вршењу свог позива; неовлашћено коришћење личних података (чл. 176. КЗ
РС) – ко супротно условима одређеним у закону, без сагласности грађана
прибавља, обрађује, саопшти другом или користи њихове личне податке;
издавање и употреба неистинитог љекарског или ветеринарског увјерења
(чл. 382. КЗ РС) – одредба која се односи на љекара или ветеринара који
изда неистинито љекарско или ветеринарско увјерење, иако је знао да је
33 Крсто Николић, „Право на прогнозу болести“, Правни живот, број 9 (2002), 273.
34 У овом тексту неће se обрађивати општа кривична одговорност здравствених радника и
здравствених сарадника за кривична дјела која може починити свака особа, већ ће се пажња
усмјерити на кривична дјела која могу починити искључиво особе које се професионално баве
здравственом дјелатношћу.
35 Треба имати у виду да је Кривични Закон Републике Српске (2003) усвојен прије Закона о
здравственој заштити Републике Српске (2009) у којем су у посебном поглављу прописана Права
и обавезе пацијената и грађана у остваривању здравствене заштите, тако да се у Кривичном Закону
Републике Српске не налазе експлиците кажњива понашања у вези са повредом права пацијената.
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неистинито. Не треба занемарити чињеницу да је напретком медицинске
науке и технологије повећан ризик у дијагностици, лијечењу и рехабилитацији пацијената, што повећава одговорност здравствених радника и
здравствених сарадника који учествују у пружању здравствених услуга.
Њихова одговорност се шири и постаје сложенија и због односа са другим
колегама у струци приликом доношења одлука, као и због односа са другим запосленицима у здравственим и другим установама.
Кривична дјела против здравља људи усмјерена су прије свега против
људског здравља, у оквиру пружања здравствених услуга. На тај начин,
законодавац је желио заштитити тјелесни интегритет пацијента. Ова кривична дјела су слична кривичним дјелима против живота и тијела уз наведену специфичност. Наиме, кривична дјела против живота и тијела, у
принципу, може извршити свака особа, а поједина кривична дјела из групе кривичних дјела против здравља људи може извршити само извршилац са посебним својствима, што је истакнуто у законском опису дјела
(нпр. љекар, односно други здравствени радник)36. Стога се оваква кривична дјела називају посебна кривична дјела (delicta propria), за разлику
од општих кривичних дјела (delicta communia) која може починити свака
особа37. Издвајањем кривичних дјела против здравља људи законодавац
је водио рачуна о чињеници да је обављање здравствене дјелатности врло
одговоран, али и ризичан посао. Такође, чињеница је да здравствени радници и здравствени сарадници морају тај посао (најчешће) обављати са
врло високим степеном опреза и одговорности и морају бити свјесни високог ризика који се појављује или се може појавити приликом пружања
здравствених услуга. Људско здравље није егзактна категорија и понекад
није једноставно предвидјети све потенцијалне ситуације до којих може
доћи унутар поступка пружања услуга здравствене заштите, без обзира на
напредак науке и рјешења струке која из тог напретка произлазе. Систематизацијом кривичних дјела против здравља људи у посебну главу кривичног закона наглашава се посебна улога и одговорност свих оних који
непосредно или посредно учествују у свим поступцима лијечења људи.
Здравствени радници и здравствени сарадници обављају јавну дјелатност, јер се професионално баве пружањем услуга здравствене заштите
неодређеном и неограниченом броју особа, што их ставља у положај повећане одговорности. Наиме, за посебна кривична дјела против здравља
људи здравствени радник неће одговарати само зато што је проузроковао
одређену опасност за здравље појединих особа, већ и због тога што је тиме
36 Babić, Roksandić, Osnove zdravstvenog prava, 190.
37 О типовима кривичних дјела види детаљније: Željko Horvatić, Petar Novoselec, Kazneno pravo –
opći dio (Zagreb: Informator, 2001), 175-182.
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посредно повриједио цјелокупну здравствену сигурност која чини један
од основних фактора друштвене оправданости здравствене дјелатности38.
Имајући у виду значај и брзи развој медицинске науке (у области in vitro
фертилизације, генетски блиско донорство, генетички инжењеринг и друго), медицинске и друге технологије, које не проузрокују непредвидљиве
ситуације, поставља се захтјев за кривичноправним проширењем кривичних дјела из ове области, а с циљем очувања и заштите људског здравља.
4. ЗАКЉУЧАК
Права пацијената не могу се одвојити од одговорности пацијената и
одговорности за повреду права пацијената. Упоредноправни преглед ове
области права показује различите реалности. Европска повеља о правима
пацијената и Повеља о правима пацијената у БиХ нису регулисале обавезе
и одговорност пацијента. У Републици Србији посебно је регулисана дужност пацијента, као и у Федерацији БиХ, и то као обавезе и одговорност
пацијента; у Републици Српској, као и обавезе пацијента, док Република
Црна Гора и Република Хрватска нису регулисале експлицитно обавезе и
одговорност пацијента које су садржане у другим законима. У Републици
Српској, у оквиру Закона о здравственој заштити регулисана су „Права и
обавезе грађана и пацијената у остваривању здравствене заштите“, и прекршајне казне у случају кршења одредби наведеног закона. Друге врсте одговорности (дисциплинска, грађанска и кривична) регулисане су посебним
законима. Увид у права пацијената у државама у окружењу је добро искуство
и препорука за нова законска рјешења. У том смислу, у Републици Српској
потребно је донијети посебан закон о правима пацијената, гдје ће, поред
права, бити потпуније и квалитетније регулисани одговорност пацијента
и одговорност за повреду права пацијента, како у наведеном закону тако
и у измјенама и допунама закона који регулишу наведене одговорности.
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PATIENT LIABILITY AND LIABILITY FOR BREACH OF
PATIENT RIGHTS
Nedeljko Z. Milaković39

Abstract: In this paper the author considers the question of patient liability
and liability for breach of patient rights in the process of being served with
proper health care. Rights, duties and liability of the patient in terms of health
care has been an open issue in our legal science. Introducing the right of patient
into national legislations is conditioned by the need for more elaborate and
comprehenstive understanding of legal aspects of patient liability and liability
for breach of patient rights. Duties and liability of the patient include: liability
of the patient for personal health, liability of the patient toward health care
workers and associates and liability of the patient toward civil society. Liability
for breach of patient rights has been analysed through different forms of liability:
disciplinary, strict, civil and criminal. Without liability there is no legal state.
This study has been undertaken in order to improve a legal framework for their
regulation de lege ferenda in compliance with the legal system, international
documents and case law of neighbouring states.
Key words: patient rights, patient liability, liability for breach of patient
rigths.

39 LL.D., former assistant Minister of Health and Social welfare of the Republic of Srpska, e-mail:
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ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК

НАЧЕЛА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА КЛИМАТСКИХ
ПРОМЈЕНА
Гордана Прерадовић1

Апстракт: Рад се бави анализом правних начела међународног права
климатских промјена. Ова начела имају одређене специфичности у односу на општа начела права заштите животне средине, с обзиром да су
климатске промјене глобалног карактера чије посљедице утичу готово
на све људе и све екосистеме на Земљи. Борба са климатским промјенама се састоји од мјера ублажавања и мјера прилагођавања на климатске промјене. Наведене мјере су засноване на сљедећим правним начелима,
o којима је ријеч у овом раду: начелу одрживог развоја, начелу заједничке али диференциране одговорности и одговарајућих могућности, начелу
предострожности и начелу правичности. Анализа је извршена праћењем
наведених правних начела кроз међународне правне акте који регулишу
право климатских промјена, прије свега УН Оквирну конвенцију о промјени климе и Кјото протокол.
Кључне ријечи: климатске промјене, правна начела, мјере ублажавања, мјере прилагођавања.
1. УВОД
Правна начела везана за климатске промјене односе се на мјере којима
се предвиђају, спречавају и минимизују узроци климатских промјена - мјере ублажавања, и на мјере којима се предвиђају њихови штетни ефекти и
предузимају одговарајуће мјере да се спријечи или минимизује штета која
би могла настати - мјере прилагођавања.

1 Магистар правних наука, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију у
Влади Републике Српске Бањалука. E-mail: preradovic.goga@gmail.com
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Постоје различита мишљења аутора по питању правног статуса начела међународног права заштите животне средине.2 За разлику од правних
правила, Солтау (Soltau) наводи да начела имају један контрадикторан
квалитет јер, с једне стране претпоставља се да „воде акцију”, а с друге стране је нејасно у којим околностима их треба примијенити. Према
Дворкину (Dworkin) постоји логичка дистинкција између правних правила и правних начела, тако да су начела стандарди које треба посматрати
као захтјеве праведности, поштења или неке друге моралне димензије.3
Питање да ли је одређено начело достигло статус правног правила зависи
од тога колико су дубоки његови коријени у уговорном праву, обичајном
међународном праву или у оба ова извора.4 Начела права заштите животне
средине су у различитим степенима призната као међународно обичајно
право, али још увијек не у потпуности. Нпр. једно од најшире признатих
начела права заштите животне средине - забрана чињења штете (no harm
rule), начело заједничке али диференциране одговорности, начело предострожности и начело загађивач плаћа, све су то веома широко прихваћена
правна начела у праву заштите животне средине, али због одређених потешкоћа у потпуно јасном дефинисању, она још увијек нису призната као
међународно обичајно право.5
УН Конвенција о промјени климе (UN Framework Convention on Climate
Change - UNFCCC)6 у члану 3. прописује начела, па иако не даје дефиницију „принципа“, у уводу члана 3. је наведено да „у својим акцијама да
постигну циљ Конвенције и да имплементују њене одредбе, стране уговорнице ће се, између осталог, руководити тим принципима“. Због тога
их коментатори често карактеришу као „водећe принципe“, премда у Конвенцији није дата њихова јасна импликација. Сва ова начела се међусобно
прожимају и надопуњују, што ће се моћи видјети из наредних излагања.
То су сљедећа правна начела: начело одрживог развоја, начело заједнич2 Fridrich Soltau, „Fairness and Equity in Climate Change“ (2008) (S.J.D. dissertation, Pace University
School of Law, 2008), available at http://digitalcommons.pace.edu/lawdissertations/4, нав. према Urlich
Beyerlin, „Different Types of Norms in International Environmental Law: Policies, Principles and Rules“
in thе Oxford Handbook of International Law 425, 426, Bodansky, Daniel, et al. eds. (2007). Извор: http://
digitalcommons.pace.edu/lawdissertations/4 , посјећено 19. 7. 2017.
3 Ibid., нав. према Ronald Dworkin, „Taking Rights Seriously“, (Harvard Univesity Press, 1978).
4 Вид. члан 38 (1) Статута међународног суда правде. Статут описује међународно обичајно право
као „општу праксу прихваћену као право“. Општеприхваћено је да постојање правила међународног
обичајног права захтијева постојање два елемента – праксе државе (usus) и увјерења да је та пракса
правно обавезна (opinio juris sive necessitatis).
5 International Bar Association, „Achieving Justice and Human Rihts in an Era of Climate Disruption“,
Climate Change Justice and Human Rights Task Force Report, British Library Catalogue in Publication
Data, (London: 2014), 65 и 66.
6 Tекст УН Конвенције о промјени климе доступан на: https://unfccc.int/essential_background/
convention/items/6036.php, преузето: 12. 3. 2017.
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ке али диференциране одговорности и одговарајућих могућности, начело
правичности, начело предострожности и превенције, начело поштивања
посебних околности и рањивости, начело добре вјере и међународне сарадње и начело солидарности.7
2. ГЛОБАЛАН КАРАКТЕР КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА
Климатске промјене су промјене глобалног карактера, па су и правна
начела која се примјењују у овој области донекле специфична у односу на
општа правна начела заштите животне средине. Ово произилази из чињенице да су климатске промјене о којима је ријеч у овом раду, а које као такве дефинише УН Конвенција о климатским промјенама8, настале усљед
бројних човјекових активности којима је допринио њиховом настанку, па
је неопходно правно уобличити обавезе држава по питању ограничавања
тих активности, како би се настале штете ублажиле, а истовремено контролисало и превенирало даље погоршање стања животне средине.
Климатске промјене дубоко задиру у све аспекте погођене друштвене
заједнице, али се истовремено тичу људске заједнице на глобалном нивоу,
што произилази из њихове природе која превазилази природу прекограничних загађења, код којих је углавном јасно која је држава проузроковала прекогранично загађење, а која је држава због тога претрпјела штету.9 Према
томе, комплексност правног регулисања узрока и посљедица климатских
промјена проистиче већ из природе њиховог настанка гдје се не може са
потпуном сигурношћу утврдити која држава је штетник, али је сигурно да
се штетне посљедице у виду измјене климатског система као општег добра, тичу свих. Зато је као рјешење усвојена примјена начела заједничке,
али диференциране одговорности за климатске промјене, сходно којем је
одређено које су то државе које су највише одговорне за глобално загријавање, па су тим државама наметнуте одређене обавезе које су оне дужне
испоштовати у одређеном року.10
7 „The Legal principles relating to Climate Change – Preliminary Issues on the Methodology and Scope
of the Work“ – Prepared by the Japan Branch Committee on Climate Change (2009), 5. Извор: http://
www2.kobe-u.ac.jp/~akihos/ja/download_doc/ILAJapanBranchPaperJuly09.pdf, преузето: 02. 4. 2017.
8 Члан 1. тачка 2. УН Оквирне конвенције о климатским промјенама.
9 Гордана Прерадовић, „Комплексност социјалних интеракција и правног уређења односа у
контексту промјене климе“, у Зборник радова Правног факултета Универзитета у Новом Саду,
година L број 2 (Нови Сад: Правни факултет, 2016), 684, нав. према Родољуб Етински и Сања Ђајић,
Међународно јавно право (Нови Сад: Правни факултет, 2012), 591.
10 Ibid., 612. Вид. Родољуб Етински, “Human Right Protection in view Climate Change Impacts“, Nouva
Revista de Drepturile Omului, No. 1, (2012), 24.; Вид. Rowena Maguire, „Foundation of Internationl
Climate Law: Objectives, Principles and Methods“, Climate Change and the Law eds. K. Kulovesi, M.
Mehling, E. J. Hollo, (Dordrecht: 2013).
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Начело 21 Штокхолмске декларације11, коју је усвојила Конференција
УН о животној средини из 1972. године прокламује да сагласно Повељи УН
и начелима међународног права, државе имају суверено право да користе
своје ресурсе сходно својим политикама заштите животне средине, те одговорност да обезбиједе да се активностима под њиховом јурисдикцијом
или контролом не узрокује штета животним срединама других држава или
у области ван граница националне јурисдикције. Ово начело је потврђено
Оквирном конвенцијом УН о промјени климе из 1992. године. У глобалне подијељене природне ресурсе спадају озонски омотач, рудно богатство
морског дна ван националне јурисдикције, глобални климатски услови и
сл.12 Свака држава на чијој територији се простире дио подијељеног ресурса овлашћена је на правично и разумно учешће у коришћењу тог ресурса.
Свака средина може да прими и апсорбује одређену количину отпадних
материја и да тиме не буду доведене у питање битне карактеристике те
средине, али ако се прекорачи граница прихватљивог загађивања, настају
штетне промјене у средини, угрожавају се други начини коришћења и сл.
Стога је, наводи Етински, неопходно одредити границу прихватљивог загађивања и потенцијал прихватљивог загађивања расподијелити међу државама на чијим територијама се налази ресурс који је у питању, што се
постиже примјеном правила о правичном и разумном учешћу.
3. ОДНОС ОПШТИХ НАЧЕЛА ПРАВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И НАЧЕЛА ПРАВА КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА
Декларација УН о животној средини и одрживом развоју из Рио де Женеира (1992)13 је прокламовала 27 основних начела заштите животне средине која државе чланице треба да уграде у национална законодавства,
са циљем да се на јединствен начин уреди систем заштите животне средине и на националном и на међународном нивоу. Основна начела садржана у тој Декларацији су: начело одрживог развоја, интегралност, процјена утицаја, поновна употреба и рециклажа, корисник плаћа, загађивач
плаћа, јавност података, обавјештавање, образовање и јачање свијести.14
11 Текст Стокхолмске декларације (UN Declaration on the Human Environment, 1972) доступан на:
http://staging.unep.org/Documents.Multilingual/Default.Print.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&
l=en, преузето: 15. 3. 2017.
12 Етински и Ђајић, Међународно јавно право, 592-593.
13 Текст Рио декларације о животној средини и развоју, 1992. (Rio Declaration on Environment and
Development) доступан на: http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF, преузето: 17. 3. 2017.
14 Даница Попов, „Начела заштите животне средине документима Уједињених Нација, Европске
уније и Закона о заштити животне средине у Републици Србији“, у Зборним радова Правног
факултета у Новом Саду 47(2) (Нови Сад: Правни факултет, 2013), 132 и 133.
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Удружење за међународно право (International Law Association - ILA) је у
априлу 2014. године усвојило Draft Articles on Legal Principles on Climate
Change15 о постојећим правним начелима везаним за климатске промјене
са коментарима, у којем су водећи правни научници формулисали потенцијалне смјернице за државе у њиховим заједничким напорима у борби
са климатским промјенама. ILA је утврдила да су општа начела међународног јавног права и међународног права животне средине примјењива
на право климатских промјена.16
Дакле, од седамдесетих година прошлога вијека, када је постало неспорно да је потребно изнаћи одговарајуће мјере за заштиту озонског омотача17 и климатске промјене, поставило се питање да ли принципи општег
међународног права обезбјеђују адекватно правно „обуздавање“ производње штетних супстанци и нивоa емисија гасова стаклене баште.18 Страјдм
(Strydom) даље образлаже да су научници водили опсежну дебату о томе
да ли општи принципи међународног права обезбјеђују адекватна правна
ограничења у производњи штетних супстанци, или би таква ограничења
могла бити постављена једино кроз међународне споразуме у облику мултилатералних конвенција које садрже детаљне и правно обавезујуће одредбе на које су државе дале своју сагласност и имплементирају их под надзором контролног механизма који би био успостављен том конвенцијом.
У пракси се дешава да питања која се тичу заштите озонског омотача и
климатских промјена, као и многа друга питања из области заштите животне средине, постају предмет мултилатералних међународних уговора, што је узроковано и мотивисано потребом за правном сигурношћу и
већом јасношћу у вези преузетих обавеза. Аутор наводи да су те конвенције, у ствари, оквирни системи и да установљавају процес помоћу којега ће уговорне стране склапати даље споразуме о специфичним мјерама у
вези климатских промјена.19
Државе су у обавези да осигурају да активностима у оквиру своје јурисдикције или контроле не проузрокују штету животној средини других
држава или подручја изван њихове националне јурисдикције. Начело до15 International Law Association Declaration of Legal Principles Relating to Climate Change, Resolution
2/2014.
16 Frank Will and Christoph Schwarte, „The International Law Association’s Legal Principles on Climate
Change and Climate Liability Under Public International Law“, Climate Law 4 (3-4): 201-216 (2014)
17 Основни извори правних обавеза за заштиту озонског омотача су Бечка Конвенција за заштиту
озонског омотача (1985), допуњена Протоколом из Монтреала о супстанцама које троше озонски
омотач (1987), који је прилагођаван и допуњаван 1990, 1992, 1995, 1997. и 1999. године.
18 Hendrik Strydom, “The Legal Principles Realting to Climate Change”, International Law and Institutions,
str. 2 i 3. Извор: http://www.eolss.net/sample-chapters/c14/E1/36/10/00.pdf, преузето: 28. 9. 2016.
19 Ibid.
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бросусједских односа има велики значај у праву животне средине. Стога
је оно сада утврђено као једно од темељних начела међународног права
заштите животне средине које државе имају сходно Повељи УН-а и принципима међународног права, дакле суверено право да експлоатишу своје
природне ресурсе у складу са својим политикама заштите животне средине.20 Наиме, напријед наведена обавеза држава да осигурају да активностима у оквиру своје јурисдикције или контроле не проузрокују штету
животној средини других држава или подручја изван њихове националне
јурисдикције је, у ствари, саставни дио наведеног права држава на искориштавање властитих природних ресурса, што истовремено захтијева предузимање превентивних мјера од стране држава када је то потребно како
би се избјегле активности које се предузимају унутар њихове територије
или под њиховом контролом и јурисдикцијом, а које могу проузроковати
значајну штету животној средини друге државе или подручју изван њихове јурисдикције.21
Ово правило се може посматрати и као општеприхваћено начело у међународном праву - начело забране чињења штете другој држави односно државама (no harm rule). Постоје опречна мишљења о односу између режима
климатских промјена22 и правила забране чињења штете.23 Три су кључна
критерија за одређивање усклађености са стандардом no-harm: могућност
дјеловања, предвидљивост штете и пропорционалност мјера предузетих
да се штета спријечи или да се минимизује ризик.24 Када се разматра примјењивост ових критерија на штете настале усљед климатских промјена
у свјетлу међународног правног начела о заједничким али диференцираним одговорностима и одговарајућим могућностима и начела правичности, закључује се да многе развијене државе нису предузеле одговарајуће
пропорционалне мјере да спријече настанак штете другој држави, а која
је резултат домаће емисије гасова стаклене баште за коју су знали, или су

20 Ibid., 5 i 6.
21 Ibid., 6. Вид. Nuclear Weapon Case (ICJ Advisory Opinion, 1996) и у Pup Mills Case (Argentina v.
Uruguay, ICJ case no 135, 2010). Strydom сматра да је у наведеним судским споровима Међународни
суд правде принципу превенције потврдио статус међународног обичајног права.
22 У литератури се често сусрећемо с термином “режим климатских промјена” под којим се
подразумијевају правила, прописи и институције релевентни за сва питања из те области.
23 Које се понекад назива „due dilligence“ (дужна пажња) и подразумијева обавезу да се предузме
сваки напор, што је од изузетног значаја код кумулативне емисије гасова стаклене баште. Ibid.,
нав. према Pisillo-Mazzeschi, „The Due Dilligence and the Nature of the International Responsability
of States“, German Yearbook of International Law 35 (1992) 9, 48.
24 Roda Verheyen and Peter Roderick, „Beyond Adaptation – The legal duty to pay compensation for
climate change demage“, WWF-UK Climate Change programme dicussion paper (2008), 18.
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требали знати, а иста је допринијела настанку прекограничне штете.25 Верхејен и Родерик (Verheyen i Roderick) закључују да многе развијене земље
имају могућност и капацитет да дјелују тако да редукују ризик прекограничног загађивања тако што ће редуковати емисију гасова стаклене баште,
те да им је познато да повећана концентрација угљен-диоксида утиче на
раст температуре (и то бар од 1990. године, иако су бројни велики емитери то знали и много раније), међутим да те државе нису предузеле одговарајуће мјере да редукују вишкове својих емисија. Мајер (Mayer) сматра
да је режим климатских промјена углавном изграђен на „амбивалентном“
начелу заједничке али диференциране одговорности, умјесто да је развијан
на но харм начелу. Она заговара да би режим климатских промјена требало да признаје обавезе и одговорности, а не да буде режим „добровољног
учествовања и помоћи“, а што би довело до боље консензуалне основе за
међународно преговарање о климатским промјенама.26 Са овим ставовима се можемо сагласити, међутим остају отворена бројна питања везана
за практичну примјену и провођење наметнутих и преузетих обавеза, као
и начина санкционисања оних држава које не испуњавају преузете обавезе по питању редукције емисија гасова стаклене баште. У области права
климатских промјена требало би увести одговорност за чињење штете тј.
за прекомјерну емисију гасова стаклене баште, а која би се одговорност
утврђивала за сваку поједину државу тако што би се досљедно пратило
њено извјештавање о стању емисија са њене територије, јер је обавеза сачињавања редовних извјештаја о емисијама и увођењу нових технологија
прописана међународним актима, иако врло често у форми „могу“, „требале би“, и сл.. Међутим, наведена питања превазилазе тему овог рада тако
да нећемо улазити у њихову даљу критичку анализу.
4. НАЧЕЛО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
Начело одрживог развоја захтијева од држава да уравнотеже економски
и социјални развој и заштиту климатског система, што заузврат захтијева
да политике и мјере које се предузимају као одговор на климатске промје25 Ibid. По питању штете настале усљед климатских промјена, готово свака држава је имала
могућност да предузме мјере како би спријечила или минимализовала ризик настанка штете, јер
свака тона гасова стаклене баште која се не емитује и сваки сачувани спремник угљен-диоксида
(океани, шуме, и др.) редукују ризик од будуће штете.
26 Benoit Mayer, „The Relevance of the No-Harm Principle to Climate Change Law and Politics“, (2016)
19 Asia-Pacific Journal of Environmental Law 79-104., дост. на: https://ssm.com/abstract=2914121 ,
преузето: 15. 7. 2017.; вид. још: Christoph Schwarte, „No „harm-rule“ and climate change“, извор:
http://legalresponseinitiative.org/wp-content/uploads/2013/07/BP42E-Briefing-Paper-No-Harm-Ruleand-Climate-Change-24-July-2012.pdf, преузето: 109. 10. 2017.
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не морају у себи интегрисати питања заштите животне средине, економска и социјална питања. Ова социјална димензија одрживог развоја била
је обухваћена већ Рио Декларацијом, али је постала знатно истакнутија
и специфичнија у наредним декадама кроз резултате Свјетског самита о
одрживом развоју (2002)27 и РИО + 20 УН Конвенцију о одрживом развоју (2012)28. Дефиниција одрживог развоја која је данас у употреби дата
је у извјештају Комисије УН о животној средини и одрживом развоју (тзв.
Брутланд комисија) под називом „Наша заједничка будућност“ из 1987. године, гдје се одрживи развој дефинише као „развој којим се иде у сусрет
потребама садашњости тако да се не угрожава могућност будућих генерација да задовоље своје сопствене потребе“.29
У међународноправном режиму климатских промјена, важност интегрисања као елемента принципа одрживог развоја је изражена у преамбули УН
Конвенције о промјени климе, гдје је речено да би одговори на климатске
промјене требало да буду координисани са социјалним и економским развојем на један интегралан начин с циљем избјегавања штетних посљедица,
у потпуности узимајући у обзир легитимне приоритетне потребе земаља у
развоју да постигну одрживи економски раст и искорјењивање сиромаштва.30 Ова квалификација тражи да се очува одређени степен аутономије земаља у развоју у односу на њихов економски развој. Принцип одрживог
развоја у контексту климатских промјена се не треба јављати као позив на
заустављање развојних процеса са посљедицама на животну средину, него
га треба посматрати и развијати на начин да се минимизују емисије штетних гасова.31 У околностима гдје економски и социјални развојни планови,
програми или пројекти могу резултовати у значајним емисијама штетних
гасова или узроковати озбиљну штету животној средини кроз климатске
промјене, држава је обавезна да спријечи такву штету, или да употријеби
дужну пажњу и напоре да ублажи посљедице климатских промјена. На тај
начин је пракса интегрисаног доношења одлука у контексту одрживог развоја везана обавезом спречавања штете кроз климатске промјене.

27 World Summit on Sustainable Development, Plan of Implementation (2002). Извор: http://www.un.org/
jsummit/ht,l/documents/summit_docs/2309_planfinal.htm, преузето: 26. 4. 2016.
28 Rio+20UN Conference on Sustainable Development, Outcome of the Conference, “The Future We
Want”, (2012), A/CONF.216/L.1.
29 Попов, „Начела заштите животне средине у документима Уједињених Нација, Европске уније
и Закона о заштити животне средине Републике Србије“, 134., нав. према World Commission
on Environment and Development, Our Common Future, Oxford University Press (Oxford and New
York:1987), стр. 24.
30 UNFCCC, уводна прокламација број 21.
31 Нпр. прогресивна замјена термоелектрана са обновљивим изворима енергије.
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Начело одрживог развоја је повезано са начелом предострожности,
процјеном утицаја на животну средину и другим начелима.32
Кјото протокол33 се у члану 2. став 1. позива на концепт одрживог развоја, гдје прописује политике и мјере које ће стране уговорнице имплементовати у складу са националним околностима, а у циљу постизања
њихових квантитативних ограничења емисија и обавезивања на редукцију емисија у складу са чланом 3. Протокола. Значајно је нагласити да се
Акциони план из Балија, који дефинише преговарачки оквир за усвајање
пост-Кјото споразума, континуирано ослања на термин „одрживи развој“.34
Паришки споразум се већ у преамбули позива на начело одрживог развоја гдје се наводи: „Препознајући да одрживи начин живота те одрживи
обрасци потрошње и производње, у којим су предводнице странке – развијене земље, имају важну улогу у борби против климатских промјена“,
даље прописује да „странке морају промовисати одрживи развој и осигуравати интегритет животне средине...“, па наводи да је сврха тог споразума
побољшање примјене УН Конвенције о промјени климе, те да се „настоји
у контексту одрживог развоја и настојања за искорјењивање сиромаштва
појачати глобални одговор на опасност од климатских промјена...“.35
Концепт одрживог развоја игра значајну улогу у интегрисању бриге
за животну средину у политике економског и социјалног развоја. Од УН
Конференције о животној средини и развоју из 1992. године, економски
развој, социјални развој и заштита животне средине су признати као три
главна стуба одрживог развоја.36 ILA New Delhi declaration iz 2002. године37
је појаснила да ће начело заједничке али диференциране одговорности и
начело предострожности бити корисни у постизању циља одрживог развоја.38 Надаље, концепт одрживог развоја се бави нужношћу партнерства.
По том питању, принцип 27 Рио декларације наглашава да ће „државе и
32 Бојан Тубић, „Начело одрживог развоја у међународним правним актима и пракси међународног
суда“, у Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, вол. 47. бр. 3 (Нови Сад: Правни
факултет, 2013) 391-411.
33 Кyoto Protocol, текст доступан на: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/1678.php, преузето: 15.
7. 2017
34 The Bali Action Plan, текст дост. на: https://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf,
преузето: 12. 7. 2017.
35 The Paris Agreement, текст дост. на: http://unfccc.int/files/essential_background/convention/
application/pdf/english_paris_agreement.pdf, преузето: 05. 10. 2017. Вид. уводну прокламацију бр.
16, члан 2. т. 1. и чл. 6. т. 1. и 2. споразума.
36 Вид. Прицип 4. Рио Декларације.
37 ILA New Delhi Дeclaration of Principles on International Law Relating to Sustainable Development
(2002), http://cisdl.org/tribunals/pdf/NewDelhiDeclaration.pdf, преузето: 23. 3. 2017.
38 „The Legal principles relating to Climate Change – Preliminary Issues on the Methodology and Scope
of the Work“ – Prepared by the Japan Branch Committee on Climate Change (2009), 13. Извор: http://
www2.kobe-u.ac.jp/~akihos/ja/download_doc/ILAJapanBranchPaperJuly09.pdf, преузето: 02. 4. 2017.
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људи сарађивати у доброј вјери и у духу партнерства у испуњавању принципа те декларације и у даљем развијању међународног права у области
одрживог развоја“. На примјер, члан 4. (7) УН Конвенције о промјени климе и члан 11. Кјото протокола прописују да ће развијене земље сарађивати са земљама у развоју како би олакшале њихову адекватну адаптацију
на климатске промјене. Како би се постигао одрживи развој у новом еволуираном климатском режиму, потребне су ефикасније, демократичније
и одговорније међународне и мултилатералне институције. На Свјетском
самиту о одрживом развоју одржаном 2002. године у Јоханесбургу, међународна заједница се сагласила да имплементација резултата тог Самита
треба да укључи све релевантне актере кроз партнерство, како би се постигли заједнички циљеви одрживог развоја, те да је такво партнерство
кључ у постизању одрживог развоја у глобализованом свијету.39
5. НАЧЕЛО ЗАЈЕДНИЧКЕ АЛИ ДИФЕРЕНЦИРАНЕ
ОДГОВОРНОСТИ И ОДГОВАРАЈУЋИХ МОГУЋНОСТИ
Члан 3. тачка 1. УН Конвенције о промјени климе прописује да су
стране уговорнице дужне да заштите климатски систем за добробит садашњих и будућих генерација човјечанства, на основу једнакости и у складу
са њиховим заједничким али издиференцираним одговорностима и одговарајућим могућностима, тако да би у складу са тим, стране уговорнице
развијене земље требало да предузму водећу улогу у борби са промјеном
климе и њеним негативним утицајима.
Појам заједничке али диференциране одговорности усваја материјални приступ правичности признавајући да различите групе пред законом захтијевају различита права и одговорности. Као такав, овај принцип признаје заједничку одговорност држава да заштите животну средину,
разлике у доприношењу држава настанку климатских промјена и разлике
у могућностима држава да спријече, редукују и контролишу опасност од
климатских промјена.40 Због тога овај принцип препознаје историјске разлике у доприносу развијених земаља и земаља у развоју климатским про-

39 Ibid., 14., нав. према Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, para
8, Report of the World Summit on Sustainable Development, UN Doc. A/CONF.199/20, 14.
40 Maguire, „Foundation of Internationl Climate Law: Objectives, Principles and Methods“, 101, нав.
према Angela Williams, „Promoting Justice within the International Legal System: Prospects for Climate
Refugees“, in Benjamin Richardson, et al. (eds.), Climate Law and Developing Countries: Legal and
Policy Challanges for the World Economy (Cheltenham: Edward Elgar, 2009).
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мјенама и разлике у њиховим економским и технолошким капацитетима
да одговоре на ове проблеме.41
Одредбе о овом начелу се могу наћи у релевантним документима који се односе на основне принципе заштите животне средине, као
и у правним инструментима који се баве само климатским промјенама.42
Појам „одговорност“ у тим документима не значи законску одговорност за
међународни незаконити акт. Поједини аутори заговарају да се ради само о
„дужности“ коју држава треба да испуњава. Они сматрају да ова дужност
није законска обавеза у строгом смислу те ријечи, него само морална обавеза, док концепт „обавезе“ обично означава правно обавезујуће наметање.
Други, пак, не показују тако јасну дистинкцију, те наглашавају да концепт
„одговорности“ у горњим одредбама сам по себи не производи конкретне обавезе за државе, али да служи као водећи принцип за артикулисање
специфичних правила у датом режиму. Иако ова два става, на први поглед
супротстављена, оба признају да концепт заједничке али диференциране
одговорности свакако служи као водећи принцип у преговорима за артикулисање нових нормативних докумената за борбу са глобалним пријетњама
климатских промјена.43
Постоје различити погледи по питању диференцијације примјењиве на
концепт „заједничке али диференциране одговорности“. Из одредаба Рио
декларације и УН Конвенције о промјени климе, као и размјене мишљења
међу државама у вези с тим, може се идентификовати неколико премиса
за диференцијацију у контексту глобалне заштите животне средине. Оне
укључују сљедеће четири теорије: 1) теорија доприношења - по којој су
индустријске земље које производе највећи дио историјских и текућих
емисија гасова стаклене баште одговорне за глобалну деградацију животне средине и да стога требају сносити трошкове отклањања штетних посљедица; 2) теорија права – по којој су земље у развоју овлашћене на мањи
број и мање строге обавезе, као и на добивање финансијске и техничке
помоћи, узимајући у обзир њихову колонијалну историју, као и потребу
да напредују и да се развијају; 3) теорија могућности – развијене земље
41 Вид. Витомир Поповић и Филип Турчиновић, Међународно јавно право (Бања Лука: Правни
факултет, 2009), 350.
42 „The Legal principles relating to Climate Change – Preliminary Issues on the Methodology and Scope
of the Work“ – Prepared by the Japan Branch Committee on Climate Change (2009), 5. Извор: http://
www2.kobe-u.ac.jp/~akihos/ja/download_doc/ILAJapanBranchPaperJuly09.pdf, преузето: 02. 4. 2017.
- Треба напоменути да ипак нису у потпуности истовјетне одредбе о појму овог начела у Принципу
7 Рио декларације о животној средини и развоју и оне у члану 3 т. 1. УН Конвенције о климатским
промјенама. Текст Рио декларације из 1992. године је дост. на: http://www.unesco.org/education/pdf/
RIO_E.PDF, преузето: 17. 9. 2017.
43 Ibid., 6.
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имају ресурсе и способности да предузму одговарајуће мјере за заштиту
животне средине и 4) теорија унапређења – неопходно је диференцирање
обавезивања за различите ситуације сваке земље како би се унаприједило учествовање у међународним уговорима о заштити животне средине.44
Приликом формулисања специфичне диференцијације одговорности на
бази концепта „заједничке али диференциране одговорности“, с обзиром
да се мијењају фактори који чине напријед наведене премисе, потребно је
оформити систем који би континуирано вршио процјену и могућу адаптацију диференцијације, како одређени критерији за диференцијацију не
би били одржавани и онда када их више није рационално примјењивати.
Концепт овог начела је до сада био заговаран у контексту: законске форме споразума, садржаја и/или строгости обавезе или акције, те временског
момента када држава треба да преузме своје обавезе. Иако су могући сви
наведени облици диференцијације, корисно је истражити предности и мане
сваког од њих како би се видјело који облик, или више њих, јесу најподеснији у контексту климатских промјена. Концепт заједничке али диференциране одговорности се углавном перципира само као диференцијација,
међутим, важно је нагласити да овај концепт такође подразумијева да свака држава сноси заједничке одговорности.45
6. НАЧЕЛО ПРАВИЧНОСТИ
Концепт рањивости је централни елемент режима климатских промјена
који наглашава чињеницу да нису све државе и сви људи у истом положају
када се ради о доношењу одлука које утичу на њихов допринос климатским промјенама, или када се ради о утицају посљедица климатских промјена.46 Историјска одговорност за проузроковање климатских промјена је
сведена на оне земље које су у УН класификацији означене као развијене
44 Ibid., 6. и 7. Иако постоје различита мишљења аутора и међународних актера по питању наведених
премиса и њихових комбинација, свакако треба испитати њихову релевантност и однос међу њима,
јер у коријену дивергенције међу њима лежи борба и настојање да се утиче на вриједности којима
се подупиру специфични аранжмани да се подијеле терети у глобалној заштити животне средине.
45 Ibid., 8. С тим у вези у наведеном извору се наводи да је Међународни комитет заинтересован
за испитивање сљедећих ставки, имајући у виду значај и функцију концепта заједничке али
диференциране одговорности у контексту климатских промјена, и то: које је образложење за
примјену диференцијације у режиму климатских промјена; какав је однос између овог начела и
осталих начела из уговора о заштити животне средине као што су међугенерацијска једнакост, начело
да загађивач плаћа, одрживи развој; који су механизми подесни за одлучивање о диференцијацији
и расподјели одговорности међу државама и др.
46 Philippe Cullet, „The Kyoto protocol and vulnerability: Human Rights adn Equity Dimensions“, 2,
published in Stephen Humphreys ed., Human Rights and Climate Change, Cambridge University Press,
(Cambridge, 2010), 183. Извор: http://www.ielrc.org/content/a1001.pdf , преузето: 03. 4. 2017.
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земље. Те земље које су најодговорније уједно имају и највеће могућности
да предузму мјере ублажавања и прилагођавања климатским промјенама.
Овај принцип је даље развијен у контексту преговора за усвајање Кјото
протокола, који је усвојио различита обавезивања за развијене земље и за
земље у развоју.47 Овакав начин диференцијације је довео до потврде да
постојеће стање није проводљиво како би се постигли основни циљеви поштења и солидарности које поставља опште међународно право. Стога су
биле потребне прогресивне промјене кроз систем посебних правила који
ће промијенити стање неједнакости међу државама.
Принцип правичности је реализован кроз концепцију да је одговорност
заједничка, припада свим државама, али је различита и зависи од тога колико државе сада и колико су раније учествовале у испуштању гасова стаклене баште и стварању насталих проблема.48
Релативно напредна природа Кјото протокола по питању правичности
у обавезивању редукције емисија постигнута је уз одређене компромисе.
Један од највећих уступака који је начињен у поступку преговарања био је
увођење „флексибилности“ под изговором онога што је сада познато као
Кјото механизми.49 Флексибилност укључује двије различите компоненте.
Прва је да флексибилност омогућава за развијене земље клаузулу избјегавања која им омогућава да не имплементирају обавезе које су се обавезали
испоштовати, што је новина у међународном праву јер се одступа од правила да државе морају да примјењују преузете обавезе. Образложење за
допуштање овакве флексибилности је да је оно што је најважније заштита
глобалне животне средине. Будући да редукције емисија или избјегавање
емисија штетних гасова имају исти учинак било гдје на планети, флексибилност омогућава начин постизања обавезаних редукција емисија кроз
најјефтиније могућности редукције емисија доступне било гдје у свијету.50
Узимајући у обзир потешкоће у процесу усвајања Кјото протокола, флексибилност је виђена као могућа алтернатива за мултилатерална преговарања, нарочито са САД-ом. Државе у развоју су са одобравањем прихватиле Механизам чистог развоја (Clean Development Mechanism - CDM) јер
су га видјеле као инструмент који ће осигурати додатна страна улагања
у земљама домаћинима. У члану 12. Протокола је дефинисано да Механизам чистог развоја настоји да олакша провођење заједничких пројека47 Члан 3. Кјото протокола.
48 Етински и Ђајић, Међународно јавно право, 593. нав. према E. A. Page, „Climate Change, Justice
and Future Generations“ (Northempton: 2006), J. T. Roberts, B. C. Parks, „A Climate of Injustice: Global
Inequality“, North-South Politics and Climate Policy (Cambridge: 2007), 612.
49 Cullet, „The Kyoto protocol and vulnerability: Human Rights adn Equity Dimensions“, 2,
50 Ibid, 3.
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та редукције емисије штетних гасова између земаља Анекса I и земаља у
развоју.51 Из тачке гледишта развијених земаља (земље Анекса I), њихов
главни интерес је да им се додјељују цертификована смањења емисија52
прикупљена од CDM пројеката како би их они могли користити као додатна средства да испуне своје обавезе.53 Друго, флексибилност је новина јер
даје много истакнутије мјесто приватном сектору у имплементацији неког
међународног споразума. Ова нова димензија захтијева нове заштитне механизме како би било осигурано да фокус на проналажењу најјефтинијих
могућности редукције емисија и укљученост приватног сектора у томе не
угрожавају еколошке и социјалне циљеве.54 Кјото механизми, а нарочито
механизам чистог развоја, покрећу бројна питања везана за правичност.
Наиме, фокус на проналажењу најјефтинијих могућности редукције емисија покреће питања везана за оправданост Механизма чистог развоја.
CDM је требао бити супсидијаран механизам у постизању остваривању
обавезивања развијених земаља. Темељна логика је била да ће развијене
земље редуковати њихове емисије и да ће дио тог смањивања доћи од CDM
пројеката. Међутим, између 1990. и 2005. године су емисије знатно порасле у многим обавезаним земљама. Нека од највећих повећања су била у
Шпанији (61 %) и Португалији (57 %), као и на Новом Зеланду (41 %) и
у Аустралији (37 %).55
UNFCCC и Кјото протокол су засновани на начелу правичности. Члан
3 (1) UNFCCC прописује да стране уговорнице треба да заштите климатски систем ради користи садашњих и будућих генерација човјечанства,
на основу правичности и сагласно њиховим заједничким али различитим
одговорностима и одговарајућим способностима, из чега произилази да
развијене земље уговорнице треба да предводе у борби против промјене
климе и њених штетних ефеката. Из наведеног прописа произилази концепт правичности кроз признавање различитих одговорности уговорница за промјену климе, тако да правичност налаже да земље које су више
од других допринијеле промјени климе – развијене земље, имају обавезу
да поднесу већи терет у борби са климатским промјенама и штетним посљедицама тих промјена.56 Међутим оваква артикулација правичности у
51 Члан 12. Кјото протокола - нарочито се наглашава чињеница да ти пројекти треба да помогну
земљама у развоју у реализовању одрживог развоја.
52 Certified Emission Reductions – CERs
53 Члан 12 (3) Кјото протокола.
54 Cullet, „The Kyoto protocol and vulnerability: Human Rights adn Equity Dimensions“, 3
55 Ibid., 4. – Тиме је Шпанија премашила дозвољено прекорачење од 15 %, а Португалија од 27 %.
56 Родољуб Етински, „Нови концепт правичности и људска права као фактори ефикасности глобалне
борбе против промене климе“, у Зборник радова Правног факултета у Новом Саду вол. 48 (Нови
Сад: Правни факултет 2014) вол. 48, 73-89.
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борби против промјене климе долази у сукоб са ефикасношћу те борбе.57
Етински наводи да би правду у области борбе против климатских промјена требало артикулисати у правцу проналажења рјешења које би помирило потребу за ефикасном глобалном редукцијом емисије гасова стаклене
баште и потребу сваке нације за развојем јер је економски развој од суштинског значаја за борбу против промјене климе.58
7. НАЧЕЛО ПРЕДОСТРОЖНОСТИ
Како би дјеловале превентивно, државе треба да усвоје приступ предострожности код процјене ризика од будуће штете што подразумијева
предузимање антиципаторних акција.59 Примјена принципа предострожности укључује комплексно балансирање између трошкова и ризика, између укупних економских и социјалних предности активности и њихових
потенцијалних штета, и између степена ризика значајне штете и доступности начина да се спријечи настајање штете. Сходно начелу due dilligence,
држава мора преиспитати да ли треба да предузме одговарајуће превентивне акције. На националном нивоу то укључује испитивање подесности и
дјелотворности државног правног, управног и административног система
како би се постигли потребни циљеви, док на међународном нивоу то је
питање о усклађености државе са њеном обавезом да сарађује са другим
државама у доброј вјери, што је универзално признато као једно од основних принципа креирања и извођења свих правних обавеза у међународном праву, што се огледа у размјењивању информација, обавјештавању,
консултацијама и мониторингу када активности државе над којима има
контролу укључују значајан ризик за настанак штете за животну средину.
Посљедице загађивања животне средине су веома тешке и дугорочне,
те да би се предузеле одговарајуће мјере заштите довољно је да постоји
вјероватноћа, односно извјесни озбиљни докази да се одређеним активностима узрокују одређене негативне посљедице, а не и потпуни научни до57 Ibid., 10. - Кина, Индија, Бразил и Мексико и још неке друге земље у развоју су постали велики
глобални произвођачи углен-диоксида, па иако је емисија тог гаса по глави становника у тим земљама
далеко мања од оне у развијеним земљама, укупна емисија угљен-диоксида је таква да поништава
ефекте смањивања те емисије у развијеним земљама.
58 Ibid., 11.
59 Roda Verheyen, Peter Roderick, „Beyond Adaptation – The legal duty to pay compensation for climate
change demage“, WWF-UK Climate Change programme dicussion paper (2008), 18. Садашњи облик
овог приступа води поријекло од Vozorgeprinzip из Њемачког права, а од 1980-тих година прошлога
вијека је постао експлицитно прихваћен у неколико националних правних система и у уговорима о
заштити животне средине у сврху процјене и управљања ризиком по животну средину у околностима
научне несигурности.
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кази о томе. Тако су Оквирном конвенцијом УН о промјени климе, стране
уговорнице позване да предузму мјере предострожности ради предвиђања,
спречавања и смањивања узрока промјене климе.60
Међутим, примјена овог начела би могла довести до повећаног ризика за јавно здравље и животну средину ако би се примјењивало само на
потенцијалне штете, а не и на могуће посљедице самих мјера предострожности. На примјер, захтијевање од земаља у развоју да редукују емисије
штетних гасова стаклене баште као борбу против глобалног загријавања
доводи до повећања глади, слабијег здравља и повећања смртности. Како
би се осигурало да се не би произвела већа штета од оне која се настоји
избјећи, стручњаци тврде да је потребно утврдити одређене критерије за
процјену потенцијалних пријетњи.61 Због тога, пријетње људском здрављу,
посебно пријетња смрћу, треба да има предност у односу на остале пријетње за животну средину. Скорије тј. непосредније пријетње имају предност у односу на оне које би се могле касније десити. Пријетње које имају
већу извијесност имају предност у односу на оне које су мање извјесне.
За оне које су једнако извјесне, предност се даје онима за које се очекује
да ће произвести веће губитке, а губици се могу мјерити у броју мртвих
или губитку биодиверзитета. Треба дати приоритет иреверзибилним и дуготрајним штетним посљедицама у односу на оне које су реверзибилне и
привремене. Када се примијене на глобално загријавање, ови критерији
указују да је потребно у фокус ставити рјешавање текућих проблема који
би могли бити погоршани усљед климатских промјена, али и на побољшање друштвене прилагодљивости и умањење друштвене рањивости на
проблеме животне средине.62
Управо се кроз основне задатке Међувладиног панела за климатске
промјене (Intergovermental Panel on Climate Change - IPCC)63 може видјети
важност примјене начела предострожности у области изучавања климатских промјена. Тако IPCC ради на идентификовању антропогених утицаја
на климу и врши њихово упоређивање са осталним вањским утицајима и
природним варијабилностима, те кроз процес проучавања и посматрања
рјешава утицаје на климатски систем и даје важне повратне информације,
60 Етински и Ђајић, Међународно јавно право, 593; вид. Бојан Тубић, „Начело предострожности у
међународном праву животне средине и међународној судској пракси“, у Зборник радова Правног
факултета у Новом Саду (Нови Сад: Правни факултет, 2014), 367-384; вид. члан 3. т. 3. УН
Конвенције о промјени климе.
61 Indur Goklany, “Applying the Precautionary Principle to Global Warming”, Policy Study No 158
(2000), Center for the Study of American Business, Washington University. Извор:
http://www.ncpa.org/sub/dpd/index.php?Article_ID=9106 , преузето: 28. 9. 2017.
62 Ibid.,
63 Intergovermental Panel on Climate Change, http://www.ipcc.ch/, преузето: 15. 10. 2017.
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како позитивне (увећање промјена) тако и негативне (редукција промјена).
Затим комбинује ове утицаје и ефекте путем нумеричких компјутерских
модела симулирајући прошле и садашње климе и на тај начин пројектује
будуће климе и унапређује моделе симулације, те на тај начин процјењује
људске и природне утицаје на климу заједно са њиховим придруженим
несигурностима описујући вјероватни будући утицај на људске заједнице
и екосистеме.64
8. ЗАКЉУЧАК
Климатске промјене су промјене глобалног карактера, па су и правна
начела која се примјењују у овој области специфична у односу на општа
правна начела заштите животне средине. Ово произилази из чињенице да
је човјек својим дјеловањем допринио настанку климатских промјена, па
је неопходно правно уобличити обавезе држава по питању ограничавања
тих активности како би се настале штете ублажиле, а истовремено контролисало и превенирало даље погоршање стања климатског система.
Члан 3 (1) УН Конвенције о промјени климе прописује да стране уговорнице треба да заштите климатски систем ради користи садашње и будућих генерација човјечанства, на основу правичности и сагласно њиховим
заједничким али различитим одговорностима и одговарајућим способностима, из чега се закључује да су сва наведена начела права климатских
промјена међусобно повезана и прожимајућа.
Карактер климатских промјена је такав да оне превазилазе природу
прекограничних загађења код којих се може утврдити која је држава проузроковала прекогранично загађење, а која је држава због тога претрпјела
штету, из чега се јасно види колика је комплексност правног регулисања
узрока и посљедица климатских промјена гдје се не може са потпуном
сигурношћу утврдити која је држава штетник. Међутим, сасвим је сигурно да штетне посљедице измјене климатског система, као општег добра,
погађају готово све људе и све екосистеме на Земљи, с тим да су најугроженије државе оне које су економски слабе и које немају довољно капацитета да уложе одговарајућа средства ни у мјере ублажавања, ни у мјере
прилагођавања на већ настале промјене. Из тог разлога је у овој области
међународног права значајно начело заједничке али диференциране одго64 Grassl, Hartmut, Metz, Bert, Climate Change: Science and the Precautionary Principle, стр. 317. Извор:
http://www.google.cl/url?url=http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-chapters/
late-lessons-ii-chapter-14&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj1ku-23cbTAhVIHxoK
HbNPCmsQFgg2MAQ&usg=AFQjCNH417n8peAHKv-CdVSpUiHH5R9tKQ, преузето: 15. 9. 2017.
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ворности и одговарајућих способности, које садржи два елемента: први,
заједничку одговорност за климатске промјене и други, уважавање околности сваке поједине државе и њених властитих могућности да се ухвати
у коштац са климатским промјенама, па је неопходно да развијене државе
као велики емитери гасова стаклене баште, које су у највећем дијелу допринијеле настанку климатских промјена, својим средствима и технологијама помогну и подрже земље у развоју и неразвијене земље како би се
ове могле заштити од штетних посљедица климатских промјена, али и развити властите одговарајуће технологије као мјере ублажавања. Из анализе
кориштених извора произилази да је наведено правно начело контроверзно јер да постоје одређене нејасноће по питању његовог јасног одређења
како у вези с појмом „одговорности“ тако и у вези појма и начина диференцирања те одговорности.
Кроз проведену анализу начела одрживог развоја, начела предострожности и начела правичности се закључује да су сва наведена начела међусобно повезана и да су у снажној инеракцији. Иако су међународни акти
који се баве питањима климатских промјена засновани на напријед наведеним правним начелима, а што би, када би се досљедно примјењивало,
несумњиво довело до дугорочног побољшања стања климатског система,
то остаје отворено питање колико је у пракси досљедно испоштовано свако
од прописаних начела која су уткана у одредбе прописа, па се стога може
закључити да се у будућности треба нарочито бавити питањима практичне
примјене прокламованих начела и мјера ублажавања и прилагођавања на
климатске промјене које су засноване на тим начелима и развијању контролних механизама поштивања преузетих обавеза.
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PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW OF CLIMATE
CHANGE
Gordana Preradović, LL.M65

Abstract: The paper deals with the analysis of the legal principles of
international law of climate change. These principles have certain specifics in
relating to general environmental law principles, given that climate change has
a global character whose impact effects almost all people and аll ecosystems
on Earth. The combat with climate change consists of mitigation measures and
adaptation measures. These measures are based on the following legal principles
which are discussed in this paper: the principle of sustainable development,
the principle of common but differentiated responsibilities and respectively
capatibilities, precautionary principle and principle of equity. Analysis was
carried out by monitoring these legal principles through international acts which
regulating climate change law, above all The UN Framework Convention on
Climate Change and Kyoto Protocol.
Key words: climate change, legal principles, mitigation measures, adaptation
measures.
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ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК

ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА ПРОТИВ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У СЛУЧАЈЕВИМА РАТНЕ
ШТЕТЕ
Игор Поповић1
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
Апстракт: У раду се анализира пракса Европског суда за људска права против Босне и Херцеговине поводом неизвршења судских одлука у случајевима ратне штете. Законодавство које уређује ово питање, а које дозвољава држави да одложи извршење судских одлука на одређено вријеме
због разлога очувања финансијске стабилности државе. Међутим, аутор
аргументује да је требало детаљније анализирати питање исплате ратне штете у Републици Српској и да садашње законодавство није у складу
са Конвенцијом о заштити људских права и основних слобода, прије свега принципом законитости који је развијен у пракси Суда. У том смислу,
правни оквир који уређује исплату ратне штете није доступан, довољно
јасан, предвидљив и не пружа заштиту од арбитрарног поступања домаћих органа. Због тога се може основано тврдити и да је одлука Суда у
предмету Кнежевић и други против Босне и Херцеговине, а који се тицао
исплате ратне штете могла да буде другачија у смислу да се установи
кршење права подносилаца представки.
Кључне ријечи: ратна штета, принцип законитости, Конвенција о
заштити људских права и основних слобода, Европски суд за људска права, Босна и Херцеговина.
1. УВОД
Правне посљедицe распада Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије и оружаног сукоба у Босни и Херцеговини огледају се између
осталог и у проблему исплате ратне штете. У питању су случајеви у који1 Мастер права, асистент на Правном факултету Универизета у Бањалуци, е-пошта: igor.popovic@
pf.unibl.org. Овај чланак представља прерађени дио мастер рада, одбрањеног на Правном факултету
Универзитета у Београду.
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ма су домаћи судови обавезивали државу да исплати повјериоцима (каснијим подносиоцима представки) одређене новчане суме на име накнаде
штете настале током оружаног сукоба. С обзиром да су се пред Европским
судом за људска права испитивали случајеви исплате ратне штете у Републици Српској (даље: РС), то ће се у раду анализирати законодавство само
тог ентитета. Првобитним законским интервенцијама РС је онемогућила
потпуну новчану исплату ратне штете и замијенила је исплатом кроз обвезнице. Касније измјене су омогућиле да се повјерилац опредијели да ли
ће му се дуг исплатити у готовом новцу или кроз обвезнице, али уз различите периоде чекања на исплату.
У тексту ће се управо анализирати такав начин исплате ратне штете. Пракса Европског суда за људска права (даље: ЕСЉП/Суд) у погледу
ратне штете је значајна, јер се тај суд први пут сусрео са оваквом врстом
потраживања произашлих из оружаних сукоба. Такође, она указује да је
држави пружено изузетно широко поље слободне процјене при одлагању
извршења пресуда, чиме се донекле излази из оквира ставова из ранијих
предмета против других држава, а у погледу неизвршења пресуда у којима је дужник држава. Рад ће указати на то да је Суд, чини се, требало да
детаљније анализира позитивноправни оквир исплате ратне штете. Могло би се рећи да би таква анализа могла довести и до супротног закључка – повреде права подносилаца представки. Напосљетку, указаће се и да
је протеком времена Суд досуђивао мање новчане износе на име накнаде
подносиоцима представки у овим предметима.
2. РАТНА ШТЕТА И ПРАКСА ЕСЉП
2.1. Уопштено
Када се говори о предметима ратне штете пред ЕСЉП, треба имати у
виду да таква штета обухвата материјалну и нематеријалну штету која је
настала током ратних дејстава у БиХ, а коју су махом судови у РС досудили оштећеним лицима.
Поред БиХ, питање накнаде штете настале током оружаних дејстава је
било актуелно и у Хрватској, а имајући у виду оружани сукоб који се догодио у тој држави. Због различитог карактера сукоба у Хрватској, различитог правног оквира државе Хрватске и услова у којима је стекла независност, није могуће у потпуности компарирати ово питање између БиХ
и Хрватске. Ипак, чини се корисним у кратким цртама указати како се
Хрватска одредила према овом проблему. Увиђајући да би исплата овак104
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ве штете довела до великог оптерећења државе, хрватски законодавац је
усвајањем нових и измјеном постојећих прописа, веома сузио могућност
наплате штете настале током оружаног сукоба од државе Хрватске. Прописано је да уколико је штета настала усљед ратних дејстава нема одговорности државе Хрватске, док у случају терористичког акта постоји
објективна и ограничена одговорност државе. У пракси, највећи проблем
је био доказати шта је узрок штете – ратна дејства или терористички акт.2
Ово указује да је Хрватска нетом након окончања сукоба ограничила могућност да појединци од ње наплате штету настала током оружаног сукоба3, за разлику од РС која то није учинила.
Ипак, због великог броја пресуда којима се налагала исплата ове штете,
РС је одложила (али не и онемогућила или ограничила) њихово извршење
2002. године.4 Касније, 2004. године, доноси се посебан закон5 којим се
исплата ове штете врши путем обвезница. Посебном одлуком6, наложена
је исплата ратне штете у десет годишњих рата у периоду од 2014. до 2023.
године. Лице које не буде хтјело да чека исплату до 2023. године, могло
је да прода обвезнице, за цијену од око 45% од номиналне вриједности.7
Тренутно важећи закон који регулише ову област јесте Закон о унутрашњем дугу8 (даље: ЗУД).
2 Упоред. Z. Zrilić, ,,Odgovornost za ratnu štetu i štetu nastalu uslijed terorističkog akta“, Hrvatska pravna
revija, 2004/03; Jasna Brežanski, ,,Ratna šteta prouzročena terorističkim aktom“, u Zbornik Pravnog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 27, br.1 (Rijeka: Pravni fakultet, 2006), 575-609; Maja Bukovac Puvača,
,,Odgovornost Republike Hrvatske za štetu prouzročenu terorističkim aktom“, u Zbornik Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci, Vol. 27, br.1 (Rijeka: Pravni fakultet, 2006), 267-306. ЕСЉП није имао прилику да
одлучи о питању да ли је предметно законодавство у Хрватској у складу са ЕКЉП, али је одлучивао
о случајевима који се посредно дотичу ратне штете. Вид. случајеве Kutic v. Croatia, представка бр.
48778/99, пресуда од 01. марта 2002. године и Cindrić and Bešlić v. Croatia, представка бр. 72152/13,
пресуда од 06. септембра 2016.
3 Законом о измјени Закона о обвезним односима, ,,Народне новине“, бр. 7/96 је било прописано
да се бришу раније одредбе о одговорности државе за штету насталу усљед терористичких аката
и да се прекидају поступци покренути против Хрватске ради накнаде такве штете. Поступци су
требало да се наставе након доношења посебног прописа.
4 Закон о одлагању од извршења судских одлука на терет средстава буџета Републике Српске по
основу исплате накнаде материјалне и нематеријалне штете настале усљед ратних дејстава и
по основу исплате старе девизне штедње, ,,Службени гласник РС“, бр. 25/02, 51/03.
5 Закон о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске, ,,Службени гласник
РС“, бр. 63/04, 47/06, 17/08, 64/08, 34/09.
6 Одлука о емисији обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу материјалне и
нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996.
gодине, ,,Службени гласник РС“, бр. 62/08.
7 Вид. детаљније Čolić and Others v. Bosnia and Herzegovina, представке бр. 1218/07, 1240/07,
1242/07, 1335/07, 1368/07, 1369/07, 3424/07, 3428/07, 3430/07, 3935/07, 3940/07, 7194/07, 7204/07,
7206/07, 7211/07, пресуда од 20. октобра 2009, ставови 10-12. Упоред. о законском регулисању
исплате ратне штете и Љиљана Мијовић, Босна и Херцеговина пред Европским судом за људска
права (Бањалука: 2014), 169-174.
8 ,,Службени гласник РС“, бр. 1/12, 28/13, 59/13.
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2.2. Предмети ратне штете пред ЕСЉП
Због оваквог стања ствари, велики број грађана остаје без могућности
да наплати своје потраживање, те улажу представке ЕСЉП-у. Први овакав случај је био случај Чолић9 у којем су утврђене повреде чл. 6 ЕЉКП и
чл. 1 Протокола 1 уз ЕКЉП. Пресуде које су подноситељи представке издејствовали у своју корист нису извршене по неколико година (четири и
више), те је ЕСЉП утврдио повреду наведених чланова, а као разлог навео
је претјерано дуг период чекања и законско мијешање у права појединаца
издавањем обвезница, а на начин како је горе описано. Детаљна анализа
законских рјешења је изостала. Испоставило се да је она, ипак, била неопходна. Тако је у случају Игњатић10 прихваћен став Уставног суда БиХ да
држава нема право да обавеже неко лице да прихвати исплату у обвезницама, умјесто готовинске исплате, а како је то наложено пресудом.11 Ово је
изузетно важан став, јер спречава државу да готовинску исплату замијени
исплатом у обвезницама, те је неопходно оставити могућност избора. Уколико се лице одлучи за готовинску исплату, држава може да пролонгира
исплату за одређени временски рок.
Треба рећи и то да је пред ЕСЉП било случајева у којима су повјериоци прихватили исплату у обвезницама и на тај начин је дуг према њима
био исплаћен (мањим дијелом кроз готовину, а већим кроз обвезнице).
Управо се то десило у случају Рунић, али је и тада утврђена повреда права гарантованих ЕКЉП, управо због дугог чекања на исплату.12 Без обзира што је лице било исплаћено, оно је задржало статус жртве искључиво
због претјерано дугог рока исплате. Ово говори о томе да је исплата ратне
штете у РС, била проблематична са два аспекта: 1) законски начин уређења
исплате (обавезивање лица да им се исплата врши путем обвезница) и 2)
предуго чекање на исплату, када су лица прихватила исплату на начин како
је то предвиђао национални закон.
Касније, 2015. године, донесена је пресуда у случају Ђурић13 у којој је
утврђена повреда права, али из образложења произлази да је држава ускладила законодавство са ЕКЉП. Суду је једино споран био рок готовинске
9 Ibid.
10 Ignjatić and Others v. Bosnia and Herzegovina, представке бр. 6179/08, 12453/10, 17809/10, 17208/11,
пресуда од 15. јануара 2013.
11 Ibid., став 17.
12 Runić and Others v. Bosnia and Herzegovina, представке бр. 28735/06, 44534/06, 48133/06, 1474/07,
48205/07, 48206/07, 48211/07, 48234/07, 48251/07, 55672/07, 4244/08, 4581/08, 9954/08, 14270/08,
14283/08, 17165/08, 17727/08, 20841/08, 30890/08, 34354/08, 34361/08, 37854/08, 39190/08, 39197/08,
39207/08, 47248/10, 47314/10, пресуда од 15. новембра 2011, ставови 15-16.
13 Đurić and Others v. Bosnia and Herzegovina, представке бр. 79867/12, 79873/12, 80027/12, 80182/12,
80203/12, 115/13, пресуда од 20. јануара 2015.
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исплате. Наиме, у складу са тада важећим законом (као и сада) исплате
ратне штете су биле могуће кроз обвезнице, али и готовину. Рок готовинске исплате је био предуг, јер је са тада важећим прописима износио двадесет година од дана када је захтјев повјериоца примљен у Министарство
финансија РС (даље: МФ РС). Истовремено, ЕСЉП је похвалио рок који
је раније био важећи, а то је рок од тринаест година.14
Чини се да је тачка на проблем ратне штете у БиХ стављена у случају
Кнежевић15 који је пресуђен 2017. године, гдје је ЕСЉП био мишљења да
нема повреде права гарантованих ЕКЉП, јер је у РС 2016. године донесен План исплате обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19.
јуна 1996. године, које се измирују у готовини (даље: План 2016), којим
је враћен рок готовинске исплате на тринаест година од дана запримања
захтјева у МФ РС, а што се закључује из образложења ове пресуде. Стога
је држави дозвољено да исплату ове врсте дуга изврши путем обвезница
или готовине, у зависности од избора лица, с тим да ће готовинска исплата бити пролонгирана на период од тринаест година од дана запримања
пријаве у МФ РС, а рок доспијећа обвезница је тринаест година. Такође,
исплата обвезница вршиће се у десет једнаких рата, са три године одложеног периода плаћања.
2.3. Критички осврт на законодавство и ставове ЕСЉП
Горе наведени начин исплате ратне штете, захтијева детаљнију анализу, јер се чини да је она изостала у обраложењу пресуда ЕСЉП, поготово
у посљедња два случаја (Ђурић и Кнежевић).
Треба имати у виду да су многа лица добила правоснажне пресуде до
2002. године, као године када је БиХ приступила Савјету Европе. Они који
нису, рекло би се, с правом, прихватили начин отплате како је то држава
раније предвиђала и правно се борили за своја права, чекали су до 2016.
године да се законодавство коначно усклади са ЕКЉП, а како је закључио Суд у случају Кнежевић. То значи да су нека лица до момента доношења Плана 2016, чекала пуних четрнаест година на извршење пресуда!
Ако се томе дода рок од тринаест година, почев од 2016. године, а како је
прописано Планом 2016, онда долазимо до потенцијалне бројке од двадесетседам година. Стога, тешко да било какве посебне околности могу да
оправдају овај рок. Ово поготово ако се има у виду да је сама РС, својим
14 Ibid., ставови 16-17, 31.
15 Knežević and Others v. Bosnia and Herzegovina, представка бр. 15663/12, пресуда од 14. марта 2017.

107

Година 24.

СРПСКА ПРАВНА МИСАО

Број 51.

законодавством омогућила овако високи дуг.16 У ову временску рачуницу
може се додати још и чињеница да су штете поводом којих су се и водили спорови, настајале у периоду од 1992. године до 1995. године. Дакле,
могуће је да ће неко, од момента настанка штете, па до исплате накнада
те штете, чекати триседеседам година (sic!). За похвалу је то што је РС
оставила широку могућност наплате штете настале током оружаног сукоба, али ако појединац треба да, теоретски гледано, чека чак и до двадесетседам година на извршење пресуде у његову корист, онда је такво право
наплате више илузорно, а не стварно.
Сљедећа нејасноћа Плана 2016 тиче се чињенице да он прописује два
рока за извршење пресуде: (1) пресуде које су достављене у МФ РС у 2004.
години и уз које је достављена комплетна остала потребна документација,
а код којих кашњење извршења у моменту доношења пресуде у случају
Ђурић износи десет и више година, биће извршене током 2016. године;
(2) пресуде уз које се касније достави сва потребна документације биће
извршене без одлагања.17 Сматрамо да нема разлога прописивати два различита рока. Суд је у пресуди у случају Ђурић јасно рекао да се све пресуде код којих кашњење износи десет и више година имају извршити без
одлагања.18 Стога, овај став има општи и pro futuro карактер, јер из њега
не произлази да се само оне пресуде, код којих кашњење до момента доношења пресуде у том предмету износи десет година, треба да изврше без
одлагања. Додатну конфузију у временски рок за извршење доноси сам
ЕСЉП, који у ставу 15. пресуде у случају Кнежевић, образлажући да нема
повреде права подносилаца представки, наводи да План 2016, „осигурава извршење коначних пресуда без даљег одгађања (прим И.П.) у предметима у којима је у вријеме доношења пресуде Ђурић [...] већ дошло до
кашњења дужег од десет година (прим И.П.)“19. Сада је нејасно – који су
то временски стандарди уведени Планом 2016: (1) извршење током 2016.
године и извршење без одлагања, али не у току 2016. године, или (2) само
извршење без одлагања. Чини се да ова нејасност у образложењу пресуде
у случају Кнежевић, говори у прилог томе да ЕСЉП није разјаснио начин
исплате ратне штете у РС.
План 2016 наводи да је релевантно и да се достави сва документација
(не наводи се шта чини ту документацију) у МФ РС. Најважнији дио те до16 Сам Суд је ово примјетио и нагласио да је „управо правни систем Републике Српске омогућио
настанак тако великог броја пресуда којима је досуђена ратна штета: парнични поступци за ратну
штету покренути су према општим прописима за накнаду штете“. Вид. Đurić, став 30.
17 Knežević, став 11.
18 Đurić, став 47.
19 Knežević, став 15.

108

Игор Поповић

ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА ПРОТИВ БиХ У СЛУЧАЈЕВИМА РАТНЕ ШТЕТЕ

кументације би требало да буде пресуда. Међутим, процедура достављања
правоснажних пресуда у МФ РС није јасно прописана. Уредбом Владе РС
која је донесена на основу ЗУД, прописано је да се потраживање из правоснажне судске одлуке, евидентира у базу података код МФ РС по редослиједу запримања тих одлука од судова20, а и ЗУД прописује обавезу судова да доставе пресуде21. Закључује се да је суд надлежан за достављање
пресуда. Такође, из Плана 2016 види се и да је битан датум запримања у
МФ РС одлуке од стране суда, јер ће се према том датуму правити евиденција, а што се неко лице прије нађе у евиденцији, прије ће добити исплату, било путем обвезница, било путем готовине. Нејасно је како и у
којем тренутку суд треба да достави пресуде и рјешења о извршењу. Да
ли то треба учинити одмах по правоснажности пресуда или по добијању
приједлога за извршење или касније, на захтјев странака или можда било
када током извршног поступка? Који год рок био, јасно је да појединци
нису имали могућност да утичу на достављање пресуде МФ РС, већ је то
зависило искључиво од судова. Из овога слиједи да постоји могућност да
су пресуде које су раније донесене и раније био поднесен приједлог за извршење, достављене у МФ РС након других пресуда које су касније донесене и касније био поднесен приједлог за извршење. Ово нарочито, јер
нигдје није прописана обавеза поштовања временског првенства – пресуде које су раније постале правоснажне имају предност у достављању над
пресудама које су касније постале правоснажне. Стога, у зависности од
активности судова, може се доћи у ситуацију да раније донесене пресуде
не буду раније достављене у МФ РС и евидентиране у њихову базу, а без
кривице повјерилаца. На тај начин је отворена могућност арбитрарног поступања на штету појединих повјерилаца.
Уколико се има у виду да ограничења сваког права из ЕКЉП треба да
буду учињена на основу закона, при чему закон треба да посједује одређене квалитете (доступност, јасност, предвидљивост и неарбитрарност) онда
се закључује да правни оквир којим је регулисана исплата ратне штете не
испуњава потребне квалитете. Он је нејасан, јер не прописује јасно поступак достављања пресуда у МФ РС, а што је кључно за остваривање права
појединаца, поготово према Плану 2016. Појединац на тај начин не може
да буде сигуран када ће суд самостално да достави потребну документацију у МФ РС. Такође, како је наведено, нема јасне гаранције да се при
достављању пресуда или рјешења о извршењу треба поштовати времен20 Чл. 5 ст. 1 Уредбе о начину и роковима верификације појединачних потраживања на основу
материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја до 20. јуна
1996. године, ,,Службени гласник РС“, бр. 107/12, 103/13.
21 Чл. 11 ст. 2 ЗУД.
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ско првенство – раније донесене пресуде треба да се доставе раније у МФ
РС, а које је једино логично рјешење.
Када је ријеч о готовинској исплати, треба имати у виду да је ЗУД само
почетни корак, а да се тек кроз План 2016 јасно види како се може очекивати наплата. Како План 2016 директно утиче на права повјерилаца, онда се
он има сматрати законом у смислу ЕКЉП.22 Међутим, овдје није испуњен
ни услов доступности закона, јер План 2016 није доступан јавности. Он
није објављен у службеном гласилу, нити је на други начин учињен доступним. Како је речено, пракса ЕСЉП је јасна да сваки закон треба да буде
доступан (објављен) како би лица на која се он односи имала увид у њега.23 Не само да План 2016 није објављен, него ни странкама није дозвољен
увид у њега, већ они једино могу да добију информацију од МФ РС када
је планирана исплата њихових потраживања.24 Даље, План 2016 не пружа
ни заштиту од арбитрарног понашања. У том смислу, ЕСЉП наводи да
„домаћи закон треба да пружи мјеру правне заштите против арбитрарног
мијешања јавних власти у права гарантована Конвенцијом“.25 Стога, ако
закон пружа одређеном органом дискрецију, он у исто вријеме треба да
одреди обим такве дискреције26. Евидентно је да овако уређен План 2016
отвара врата арбитрарном поступању државе, јер ако лице нема увида у
План 2016, оно нема ни могућност провјере да ли је дошло до одређене
злоупотребе (нпр. да ли ће прије њега на наплату доћи неко друго лице,
чији је предмет касније достављен у МФ РС).27 Логична посљедица је и то
да лице нема могућност да се жали на распоред исплате предвиђен Планом 2016 и сходно томе није успостављен дјелотворан правни лијек како
то налаже чл. 13 ЕКЉП.
22 Појам закона обухвата различите опште правне акте :устав, закони, подзаконски акти, чак и
правила из судске праксе. Упоред. S. Greer, The margine of appreciation: interpretation and discretion
under the European Convention on Human Rights, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2000, 16.
Наведено према Виолета Беширевић et al., Коментар Конвенције за заштиту људских права и
основних слобода (Београд: Службени гласник 2017), 230, фн. 979; Драгољуб Поповић, Европско
право људских права (Београд: Службени гласник, 2012), 282; David Harris, Michael O’Boyle, Edward
Bates, Carla Buckley, Paul Harvey, Michelle Lafferty, Peter Cumper, Yutaka Arai, Heather Green, Harris,
O’Boyle, and Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights (Oxford: Oxford University
Press, 2014), 506
23 Упоред. Shimovolos v. Russia, представка бр. 30194/09, пресуда од 21. јуна 2011, ставови 69-71.
24 Потврда ових информација добијена је телефонским путем од самог МФ РС.
25 Liu Liu v. Russia, представка бр. 42086/05, пресуда од 06. децембра 2007, став 56.
26 Ibid.,
27 У протеклом периоду у медијима се извјештавало о наводним злоупотребама код исплате ратне
штете, у смислу да су поједина лица добила пуну готовинску исплату у кратком временском периоду,
док су други били присиљени да чекају редован ток исплате. Вид. http://www.blic.rs/vesti/republikasrpska/srusene-tarabe-skuplje-od-ljudskog-zivota/q217f1j, asp., 27. новембра 2017, 17:45.
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Може се тврдити и да је План 2016 требало да буде објављен не само
ради испуњавања услова законитости из ЕКЉП, већ и из разлога што је
он у суштини општи правни акт. Из образложења пресуда из случаја Кнежевић евидентно је да је његов домет општег карактера и да, сходно томе,
садржи опште правне норме. Ово из разлога што се њиме прописују износ годишње каматне стопе за исплате свих пресуда, као и рокови када ће
домаће пресуде бити исплаћене.28 Наведено имплицира да је овдје ријеч о
општем правном акту и општим правним нормама.29 Имајући ово у виду,
као и чл. 109 Устава Републике Српске, који прописује да општи правни
акти могу да ступе на снагу најраније осмог дана од дана објављивања,
онда има основа да се закључи да је План 2016 противан Уставу РС.
Због свега наведеног, ЕСЉП је требало дубље да анализира прописе за
исплату ратне штете, а на основу чега би закључио да и садашњи правни
оквир (укључујући План 2016) не испуњава све стандарде који су заузети
раније у његовој пракси.
3. ДОДИЈЕЉИВАЊЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ
Сада ће се укратко анализирати и како је ЕСЉП додијељивао новчану
накнаду подносиоцима представки у поменутим случајевима. Разлог за
то јесте чињеница, да новчани износи додијељени у овим случајевима варирају и нејасно је „колико то кошта“ једна година кашњења у извршењу
пресуда у погледу ратне штете у БиХ. Свакако да треба имати на уму да
ЕСЉП има дискреционо право приликом одлуке да ли да се због повреде
људских права додијели новчана накнада и у ком износу. Међутим, и дискреционо право има границе како се не би зашло у сферу арбитрарности,
а један од показатеља граница слободне процјене ЕСЉП јесте и додијељивање уједначеног новчаног износа за истоврсне случајеве.
У случају Чолић (пресуда донесена новембра 2009. године) досуђен
је износ од 1.500 ЕУР по представци.30 Домаће пресуде су постале правоснажне у периоду од 2001. до 2005. године.31 Међутим, као почетак рачунања узима се датум приступања БиХ Савјету Европе, а то је април 2002.
године. То значи да је до одлуке ЕСЉП пролазило од седам до четири го28 Кнежевић, ставови 11 и 15.
29 О општој и појединачној правној норми, као и општем и појединачном правном акту упоред.
Радомир Лукић, Будимир Кошутић, Драган Митровић, Увод у право (Београд: Службени гласник,
1999), 427, 457; Гордана Вукадиновић, Радивој Степанов, Теорија државе и права (Нови Сад: 2003),
257-258, 316; Снежана Савић, Основи права (Бањалука: 2005), 253.
30 Čolić, ставови 19-21.
31 Ibid., став 6.
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дине, али је независно од тога исти износ додијељен за сваку представку,
што износи од cca 215 ЕУР до 375 ЕУР по години. У предмету Ђурић (одлука из јануара 2015. године) пресуде су постале правоснажне у периоду
од 2000. до 2009. године32, а по представци је досуђен износ од 1.000 ЕУР
на име нематеријалне штете33. Накнада по години кашњења износи од cca
77 ЕУР до cca 167 ЕУР, што је више него дупло мање него у случају Чолић. Ово указује да је тешко разазнати какав је ЕСЉП имао критериј за
истоврсне случајеве при одређивању накнаде нематеријалне штете у складу
са чл. 41 ЕКЉП. Разлози за то нису наведени, али је видљиво да је протеком времена износ накнаде постајао све нижи. Вјероватно је увиђено да је
број предмета у случају ратне штете огроман и да би додијељивање виших
новчаних накнада додатно оптеретило буџет државе, односно ентитета.
4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Многе посљедице оружаног сукоба у Босни и Херцеговини трају и данас. Једна од њих јесте и проблем исплате ратне штете. Увидјевши да би
исплата ове штете довела до потенцијалне финансијске нестабилности,
РС је покушала да законским интервенцијама прво спријечи, па онда одложи готовинску исплату тих дугова како је наложено судским одлукама.
Добрим дијелом је у томе и успјела, а и сам ЕСЉП је такав начин исплате
per se сматрао компатибилним са ЕКЉП. Дакле, за Суд није било спорно
да ли држава уопштено говорећи може да одложи готовинску исплату или
да понуди алтернативни начин исплате (кроз обвезнице). Спорно је било
докле сеже право државе да временски одложи извршење пресуда. ЕСЉП
је био става да се исплата ратне штете у готовини (како је то и наложено
судском пресудом) може извршити са одлагањем до, хипотетички гледано,
чак и дваседетседам година од доношења правоснажних пресуда, тј. од
приступања БиХ Савјету Европе. Уколико се погледа ранија пракса против
других држава поводом неизвршења домаћих пресуда у којима је држава
дужник34, онда се види да је у случају ратне штете остављено доста веће
32 Đurić, став 5.
33 Ibid., став 39.
34 У предметима против Русије, ЕСЉП је нашао да је одлагање од четири године (Burdov (no.
2) v. Russia, представка бр. 33509/04, пресуда од 15. јануара 2009) до нешто мање од једанаест
година (Teteriny v. Russia, представка бр. 11931/03, пресуда од 30. јуна 2005) неразумно дуго. У
предметима против Украјине периоди неизвршења од годину дана и четири мјесеца (Zubko and
Others v. Ukraine, представке бр. 3955/04, 5622/04, 8538/04, 11418/04, пресуда од 26. априла 2006),
годину дана, два мјесеца и осам дана (Shmalko v. Ukraine, представка бр. 60750/00, пресуда од 20.
јула 2004), па до четири године (Voytenko v. Ukraine, представка бр. 8966/02, пресуда од 29. јуна
2004) су сматрани неразумно дугим.
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поље слободне процјене држави. Који су разлози за овакво различито поступање? Рекли бисмо да се они огледају у томе што су потраживања ратне штете проистекла из оружаног сукоба, а што није био случај у предметима против других држава, као и чињеници да је износ државног дуга по
овом основу изузетно висок, баш као и велики број пресуда против РС35.
Ипак, и поред ових разлога, тешко се одупријети дојму да се у том правцу отишло предалеко у корист државе, а на штету појединаца, поготово
ако имамо на уму природу права признатих домаћим пресудама. Додатно,
чини се и да је нејасан критериј додијељивања новчане накнаде, али се и
ту ишло на руку држави. Једноставно речено, вријеме је показало колико
је питање неизвршења судских пресуда обимно и ЕСЉП је почео досуђивати све нижу и нижу накнаду, а с циљем да мање оптерети државу.
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OLD FOREIGN SAVINGS AND WAR DAMAGES:
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CASE-LAW
AGAINST BOSNIA AND HERZEGOVINA
Igor Popović, LL.M36
University of Banjaluka, Faculty of Law
Abstract: The paper deals with the case-law of the European Court of
Human Rights against Bosnia and Herzegovina in cases of domestic judgments
non-enforcement regarding old foreign savings and war damages. The author
analyzes the Court’s reasoning and domestic legislation that allows the state to
postpone enforcement of a domestic judgment in these cases. It can be concluded
that the state’s financial stability is the reason for the enforcement delay of
these judgments. Author argues that the Court has not analyzed with enough
scrutiny these issues and that the current legislation is not in accordance with
the lawfulness principle of the Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms. In this sense, the legislation is not accessible,
clear enough and predictable and it does not provide for protection against
arbitrariness of domestic authorities. Therefore, the Court’s decision in the
Knežević and Others against Bosnia and Herzegovina case should have different
outcome – violation of human rights.
Key words: war damages, old foreign savings, lawfulness principle,
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
European Court of Human Rights.
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ПРАВО НА ДОСТОЈАНСТВО У УМИРАЊУ (ЕУТАНАЗИЈУ)
Босиљка Чубриловић1
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
Апстракт: Предочени рад настао је као резултат ауторовог личног
увјерења онеопходности законодавног регулисања института еутаназије, у смислубезрезервног поштовања основних људских права. С тим у
вези, у даљем тексту бавимо се аргументацијом која поткрепљује заузети став, дилемом о (не)постојању права на смрт као пандан праву на
живот,питањем релевантности квалитета живота у контексту еутаназије, тепојмовном објашњењу, ријетко помињаног института „пацијентов тестамент“ као нужно, пратећег сегмента легализације еутаназије. Аутор прави и кратак пресјек тренутног стања регулације „права
на достојанствену смрт“ у Грађанском законику Републике Србије, који
је још увијек у фази преднацрта.
Кључне ријечи: еутаназија, право на смрт, дистаназија, ортотаназија, пацијентов тестамент (living will).
1. УВОД
Око мало ког правног питања постоје тако дијаметрално супротни, поларизовани ставови као што је то случај са питањем легализације,односно
декриминализације еутаназије. То је сасвим разумљиво када имамо у виду
крајњи исход овог поступка, смрт једне особе, физичког лица, субјекта у
праву. Међутим,ово није само правно, штавише, можда је и понајмање
правно питање. У проучавању еутаназије требамо примијенити интердисциплинарни приступ, јер итекако медицински, религијски, етички, култоролошки и социјални концепти утичу на формирање нашег става о истој.
С обзиром да је јако тешко усагласити све аспекте са којих се питање еутаназије може посматрати, и да је то учињено у само неколико свјетских
држава, са сигурношћу можемо рећи да ће још много времена проћи прије
него што будемо имали јединствен став о овој проблематици на глобалном
1 Асистент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, имејл: bosiljka.cubrilovic@pf.unibl.org
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нивоу. Слично је и са другим спорним медицинско–правно-биоетичким
питањима попут абортуса, клонирања, трансплантације органа, вјештачке
оплодње и сл., иако су забиљежени значајни помаци у легислативи2, која
мора ићи у корак са реалним животним потребама савременог човјека.
„Блага смрт“, „добра смрт“, „убиство из милосрђа“3, све су то језичке
конструкције којима се настоји приближити и дефинисати процес умирања, који је лак, спокојан, без бола и патње (еутаназија). У литератури је
овај појам први пут4 употријебио Франсис Бејкон (Frencis Bacon), у XVII
вијеку, да опише лаку, срећну смрт, а гдје је дужност љекара да ублажи
тјелесне патње болесника и пружи им мирну и спокојну смрт. Под утицајем британског историчара Вилијама Лекија (William Lecky) ријеч еутаназија је добила другачију конотацију, те се од тада овај термин користи за означавање чина лишавања живота безнадежно болесне особе из
разлога милосрђа.
На нашим просторима се изузетно ријетко воде полемичке расправе о
овој појави, а и то углавном само онда када се сусретнемо са случајевима
у којима постоји сумња да је љекар злоупотријебио свој положај.5 Међутим, упркос одсуству шире јавне расправе, наше законодавство и етички
стандарди о еутаназаији готово да се не разликују од већине законодавстава европских држава: тзв. пасивна еутаназија легализована је у виду права пацијента на одбијење третмана, док је тзв. активна еутаназија у било
којој форми изричито забрањена и санкционисана постојањем кривичне
одговорности.
У наставку рада покушаћемо да сагледамо спорни институт са правног, медицинског те морално-етичког аспекта. Овај посљедњи је посебно
занимљив, јер окосницу рада чини теза о моралној (не)једнакости активне и пасивне еутаназије.

2 У свим европским земљама, изузев у Бјелорусији, укинута је смртна казна. Абортус и
трансплантација органа су легализовани под одређеним условима, а репродуктивно клонирање
људи забрањено је у свим земљама свијета.
3 Треба примјетити да „убиство из милосрђа“, као најчешћи синоним појма еутаназије и није
најадекватнији, јер представља извртање правог смисла самог поступка еутаназије, чији је циљ
превасходно усмјерен на ублажавање процеса умирања, а не на убиство, односно проузроковање
смрти. Супротно: Александра Фрковић, ,,Биоетички огледи о квалитети живота. Питање дистаназије
и еутаназије“, Социјална екологија, вол. 16, но. 2 -3 (2007), 223.
4 Иначе, ријеч „еутаназија“ први пут је забиљежена у III вијеку п.н.е. у позоришном комаду „Мрав“,
комедиографа Посидипа, гдје се наводи сљедеће: „Од свега што човјек може пожелети од богова,
не жели он ништа боље од добре смрти.“ Наведено према: Драгана Коларић, ,,Лишење живота из
самилости“, Правни живот, бр. 09/2006 (2006), 129.
5 Доктор оптужен за еутаназију, http://www.rtv.rs/sr_lat/hronika/doktor-optuzen-zaeutanaziju_77698.html, од 27.08.2017. године.
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2. (НЕ)ПОСТОЈАЊЕ ПРАВА НА СМРТ
Мишел де Монтењ (Michel de Montaigne), европски писац из XVI вијека, који се залагао за самоубиство као право на избор, написа: “Смрт је
најбољи лијек против сваког зла: живот зависи од других, о смрти можемо одлучити сами.” Поставља се питање, да ли данас човјек заиста може
самостално располагати својим животом, одлучивати о сопственој смрти
и на концу, постоји ли право на смрт као пандан праву на живот?6
Право на живот, фундаментално људско право, condicio sine quo nonсвих
других права, у модерним правним системима загарантовано је међународним конвенцијама, уставом и законима. Чланом 11 Устава Републике
Српске7 (у даљем тексту Устав РС) предвиђено је сљедеће: „Живот човјека је неприкосновен. Смртна казна може се изузетно прописати и изрећи
само за најтеже облике тешких кривичних дјела.“8 Чл. 2 Европске конвенције о људским правима (у даљем тексту: Конвенција)9 гласи: „Право на
живот сваког лица заштићено је законом. Нико не може бити намјерно
лишен живота, сем приликом извршења пресуде суда којом је осуђен за
злочин за који је ова казна предвиђена законом...“. Међународни пакт о
грађанским и политичким правима10потврђује право на живот, наводећида је исто неодвојиво од човјекове личности те да нико не може да буде
произвољно лишен живота. (чл. 6)
На основу претходно наведеног, неспорно закључујемо да је право на
живот легислативно и институционално загарантовано, док право на смрт
није децидно регулисано ни Уставом РС ни међународним конвенцијама.
Међутим, остаје спорно да ли би се на исто могли позивати афирмацијом
става о постојању права на самоодлучивање, које између осталог подразумијева и постојање права на смрт и/или права на одбијање медицинског
третмана које продужава живот.11 Како не постоји уставна одредба која
експлицитно штити ова права, то нас доводи до нове дилеме: ако постоји
6 Данас у свијету постоји врло јак покрет назван „Право на смрт“. Свјетска федерација друштава
за право на смрт (енг. World Federation of Right to Die Societies) основана је 1980. године у Оxфорду. http://www.worldrtd.net/, од 29.08.2017. године.
7 ,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 21/92 – пречишћени текст, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96,
16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05, 48/11.
8 Треба напоменути да позитивно кривично законодавство РС (БиХ) не познаје могућност изрицања
смртне казне.
9 Европска конвенција за заштиту људских права и темељних слобода како је измјењена Протоколом 11 са Протоколима 1., 4., 6., 7., 12. и 13., http://msb.gov.ba/dokumenti/medjunarodni/?id=2665,
од 06.06.2017. године.
10 Закон о ратификацији Међународног пакта о грађанским и политичким правима („Службени
лист СФРЈ“, бр. 7/71), https://www.mrc.org.rs/images/Zakoni/pgp.pdf, од 06.06.2017. године.
11 Детаљније о праву пацијента да одбије медицински третман: Зоран Поњавић, ,,Право пацијента
да пристане на медицинску меру или да је одбије“, Теме, г. XL, бр. 1, јануар-март (2016), 15-33 .
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право на смрт, које уставно право је Muttergrundrecht истом, односно праву на одбијање медицинског третмана које продужава живот?12 Да ли су то
права на приватност, слободу, тјелесни интегритет, која омогућавају сваком грађанину да самостално одлучује о личним стварима без мијешања
државе (чл. 13 Устава РС)13?!
Иако право на смрт није опште прихваћен концепт, оно би се ипак могло
дефинисати као право човјека на самостално окончање властитог живота,
окончање властитог живота помоћу друге особе или искључиво од стране
друге особе, на изричит и озбиљан захтјев појединца, уз услов да пословно способан појединац који тражи окончање властитог живота својевољно
одлучи да свој живот више не треба живјети. Према томе, концепт „право
на смрт“ обухвата право на суицид (самоубиство) и право на усмрћење на
захтјев (еутаназију).
Конкретизација права на смрт извршена је у појединим одредбама Закона о здравственој заштити14 и у Кодексу медицинске етике и деонтологије Републике Српске (у даљем тексту: Кодекс)15. Наиме, чл. 23 поменутог
Закона гарантовано је право пацијену да слободно одлучује о свему што
се тиче његовог здравља, осим у случајевима када то директно угрожава
живот и здравље других лица, као и право да одбије медицински третман,
чак и у случајевима када би се истим спасио или одржавао његов живот
(чл. 26, ст. 1). Та одредба не изражава ништа друго, до оно што се у другим правним системима дефинише као пасивна еутаназија.
Примјећујемо и да су одредбе Кодекса, иако раније донесене, усклађене са Законом у погледу остваривања права пацијента на смрт, па је тако у
Поглављу II, под називом „Дужност према болеснику“, чл. 3 предвиђено
да ће се „...поштовати право душевно способног и свјесног болесника да,
добро обавијештен, слободно прихвати или одбије појединог љјекара, од12 Виолета Беширевић, ,,Богови су пали на теме: о уставу и биоетици“, Анали, бр.2/2006. (2006), 212.
13 Први пут овакво тумачење права на смрт признато је 1990. године Одлуком Врховог суда САДа у случају Ненси Крузан (Nancy Cruzan). Разматрајући захтјев родитеља да се из тијела њихове
кћерке, чије је стање дијагностификовано као трајно вегетативно, уклоне апарати за вјештачко одржавање живота и да јој се на тај начин „допусти“ да умре, Врховни суд САД-а је у овом случају
претпоставио (али не и децидно закључио) да пословно способна особа има Уставом загарантовано
право да одбије третман који је вјештачки одржава у животу, али је истовремено, у одсуству јасног
доказа пацијентове жеље у овом смислу, подржао обавезу државе да штити и промовише живот.
Преузето са: Cruzanby Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, https://www.law.cornell.edu/
supremecourt/text/497/261, од 11.08.2017. године.
14 „Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/09 и 44/15.
15 Скупштина Коморе доктора медицине Републике Српске донијела је Кодекс на сједници одржаној 06.06.2003. године, на основу тада важећег Закона о здравственим коморама Републике Српске, “Службени гласник Републике Српске“, бр. 35/03. Кодекс медицинске етике и деонтологије,
http://www.komoradoktorars.org/v3/2011-01-22-22-55-10/ostala-akta/kodeks-etike-deontologije.html,
од 13.8.2017.године.
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носно препоручену љекарску помоћ“, те се даље конкретизује да „...Жељу
добро информисаног болесника, који болује од неизљечиве болести, јасно
изражену при пуној свијести, у погледу вјештачког продуживања њјеговог
живота, треба поштовати...“ (Поглавље IV „Умирући болесник“, чл. 2).
Из горе наведених законских и подзаконских формулација, којима се
афирмишу тзв. „права пацијента“ („пацијентова аутономија“, „право
на самоодређење“ односно право „контроле човјека над његовим животом“) могли бисмо закључити да пацијент има аутономију у одлучивању
о свему што се тиче његовог живота и здравља, те да уз испуњење законских претпоставки може остварити своје право на самоодређење, односно право на смрт. Те претпоставке су сљедеће: 1. да постоји информисани
пристанак пацијента у писаној форми16, 2. да се остварење права врши уз
помоћ љекара (у Закону се користи термин „доктор“), те 3. да се ради о пасивном облику остваривања права на смрт17, дакле да се нечињењем љекара проузрокује смрт пацијента.18 Ове одредбе подупиру и познату максиму
Voluntasaegrotisupremalex, односно да је воља болесника највиши закон.19
Супротан став o постојању права на смрт заузео је Европски суд за људска права у случају Pretty v. United Kingdom, из 2002. године, наводећи да
се поменути „чл. 2 Конвенције не може тумачити на начин да се усваја
дијаметрално супротно право, право на смрт; нити може успоставити
право на самоодређење у смислу да се усвоји овлашћење појединца да изабере смрт умјесто живота.“20

16 Чл. 24, ст. 1 Закона о здравственој заштити: „Пацијент има право на слободан избор медицинског
третмана на основу одговарајућих информација о могућим ризицима и посљедицама по здравље
пацијента“ и ст. 2: „Пацијент даје писану изјаву о пристанку на предложени медицински третман.“
17 Чл. 26, ст. 1 Закона о здравственој заштити: „Пацијент има право да одбије предложени
медицински третман, чак и у случају када се њиме спасава или одржава његов живот.“
18 Раденко Јотановић, Право на физички интегритет као основа других права личности (Бања
Лука: 2016), 191.
19 Супротно о праву на смрт: Мирјана Живковић, Право на живот и право на смрт (докторска
дисертација, Правни факултет у Новом Саду, 2016), 132.
20 Позивајући се на чл. 2 Конвенције, госпођа Прити (Pretty) је тврдила да се ради о праву на самоопредељење у погледу живота или смрти, због чега држава нема право да натјера некога да живи
живот који не жели. Пошто држава има обавезу да штити право на живот, из тога, по њој, природно произилази да има обавезу штитити и право на смрт. Суд се са тим гледиштем није сложио, те
је донио закључак да чл. 2 Конвенције не садржи и право да особа бира смрт умјесто живота. Case
of Pretty v. The UnitedKingdom (ApplicationNo. 2346/02), Judgment, Strasbourg, 29 april 2002,http://
bib26.pusc.it/can/p_martinagar/lrgiurisprinternaz/HUDOC/Pretty/PRETTY%20vs%20UNITED%20
KINGDOMen2346-02.pdf, од 13.08.2017. године.
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3. ПОЈАМ И ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ ЕУТАНАЗИЈЕ
У домаћој литератури сусрећу се многе дефиниције еутаназије21 али
сматрамо да је најпотпунију дала др Весна Клајн-Татић, дефинишући еутаназију као„...свеобухватан назив за проблеме који настају у случају када
пацијент одлучи да одбије да започне или да настави лечење ради очувања
свог живота, или кад захтева да лекар употреби неко медициско средство за убрзање иначе блиске неизбежне смрти, односно за ослобођење од
непролазне патње коју лекар не може делотворно да ублажи нити отклони ниједним другим расположивим медицинским третманом.“22 Дакле,
еутаназија би требала бити рационална опција рјешавања неподношљиве патње након што су се сви медицински поступци безуспјешно искористили, те би љекар смио дјеловати само у правцу ублажавања умирања а
никако убрзања истог.
Оно што се најчешће сматра врло проблематичним у дискусијама о еутаназији јестe питање одузимања живота, односно: да ли је “моралније”
убити терминалнообољелог пацијента или га пустити да умре престанком
одржавања живота? Ту се прави дистинкција између тзв. активне и пасивне еутаназије. Сматрамо да се појам еутаназије треба третирати као генеричан, односно јединствен за све њене појавне облике, па ћемо говорити
о облицима а не врстама еутаназије, како се то често у литератури наводи.
Активном еутаназијом се сматра чињење, директна или индиректна
примјена медицинске терапије са намјером да се нечији живот оконча.
Проводи се искључиво од стране љекара активним мјерама које утичу на
процес болести и процес умирања (давањем неизљечиво болесном пацијенту високе дозе хипнотичких средстава, опојних дрога или отровних материја, као што је калијум–хлорид). Дакле, „она је активна помоћ неизлечиво болесном пацијенту, обузетом непролазним физичким или психичким
болом и патњом, и подразумева позитиван поступак лекара који узрокује
пацијентову смрт уношењем спољних средстава – отрова.“23 Поред ове,
директне, активна еутаназија се јавља и као индиректна, те за сада представља једини случај у коме већина данашњих правних система допушта
да се смрт проузрокује позитивним медицинским чином. Спроводи се кроз
тзв. палијативну његу, те су тимови за палијативно лијечење првенствено
21 Лексички се еутаназија, према ријечнику страних ријечи и израза Вујаклија, дефинише као „гашење живота без самртних болова или ублажавање смрти тиме што се болеснику дају наркотична средства да би било ублажено умирање“.Милан Вујаклија,одредница: Еутаназија у: Лексикон
страних речи и израза (Београд: Просвета, 1986), 305.
22 Весна Клајн - Татић, ,,Правно - етички аспекти лекареве помоћи неизлечиво болесном пацијенту“, Анали, година LIII, бр. 1, (2005), 80-81.
23 О еутаназији, http://www.politika.rs/scc/clanak/348286/Pogledi/O-eutanaziji, од. 26.08.2017. године.
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дужни да се усредсреде на ублажавање патње неизљечиво болесних пацијената. Њима је допуштено да примијене методе лијечења које скраћују
пацијентов живот све док оне служе ублажавању његових болова или других мучних симптома. Скраћење живота може да буде само споредна посљедица (тзв. двоструки ефекат).24 Примјећујемо да се у овој ситуацији
сударају закон и етика. Наиме, легално је давање опојних дрога којима се
олакшава бол, а које за узгредну посљедицу имају скраћење живота, док
је са друге стране, још увијек, етички неприхватљиво давање наркотичких
средстава која за примаран циљ имају окончавање живота пацијента, чија
је смрт усљед неизљечиве болести „неминовна“.
Активна еутаназија забрањује се скоро свуда у свијету, изузев у холандском, белгијском, луксембуршком, француском, јапанском, кинеском и колумбијском праву25, али треба напоменути да законодавства све већег броја
држава имају тенденцију ка легализацији исте.26 У позитивном праву БиХ
се институт активне еутаназије децидно не предвиђа ни у једном пропису, а ова проблематика је на неједнообразан начин регулисана у виду тзв.
убиства из милосрђа. Кривични законик Републике Српске (у даљем тексту: КЗРС) третира исту, као привилеговано убиство за које је прописана
казна затвора од једне до осам година27, за разлику од Кривичног закона
Федерације Босне и Херцеговине28 и Кривичног закона Брчко дистрикта
Босне и Херцеговине29, који у квалификацији кривичног дјела убиства не
познају категорију убиства учињеног под посебно олакшавајућим окол24 Више о овоме: Милијана Ђерић, ,,Доктрина двоструког ефекта и терминалнаседација“, ЈАХР,
вол. 5/2, Но. 10, (2014).
25 До легализације није дошло на исти начин и у истом обиму. Холандија је легализовала активну
еутаназију уз помоћ принципа кривичног права, сходно којима љекар не подлијеже кривичној
одговорности ако ју је извршио под тачно одређеним условима. Белгија (инача, једина држава
која дозвољава еутаназију дјеце и малољетника) донијела је закон којим не прецизира методе
активне еутаназије, а којим овлашћује љекара да на захтјев пацијента изврши овај третман уз
услов да поштује прописану процедуру. Грађани Орегона су референдумом легализовали помоћ
љекара у самоубиству, али не и убиство на захтев пацијента. Швајцарски Кривични законпредвиђа
кажњавање за помоћ у самоубиству само ако је помоћ пружена из користољубља, док сваки други
мотив, па и саосећање са умирућим пацијентом, не чини дјело криминогеним. У Колумбији se
изричито забрањује еутаназија пацијената обољелих од Алцхајмерове, Паркинсонове и ЛоуГехригове
болести. Најзад, у Јапану постоји консензус нижих судова о дозвољености активне еутаназије.
Види: Беширевић, ,,Богови су пали на теме: о уставу и биоетици“, 211.
26 Питање старосне границе лица које може захтијевати еутаназију спорно и у законодавствима која
су је легализовала. Тако нпр. белгијско право не познаје старосну границу за коришћење права на
еутаназију, док се у већини осталих законодавстава доња граница поклапа са моментом пунољетства.
27 Убиство учињено под посебно олакшавајућим околностима – чл. 124, ст. 2 Кривичног законика
Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 64/17.
28 „Службене новине Федерације БиХ“, бр. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 и
76/14 .
29 „Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бр. 33/13 - Службена пречишћена верзија.
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ностима, те се оваква врста убиства третира као обично, са прописаном
казном затвора од најмање пет година.
За разлику од активне, пасивна еутаназија је допуштена у већини савремених правних система и улази унутар опсега тзв. нормалне медицинске праксе, „медицинског изузетка” и „природне смрти”30, односно, допушта се као израз признања „права на смрт“, уз материјална и процедурална ограничења утврђена законом.31Пасивна еутаназија подразумјева да се
обољелом укида лијечење којим се одржава у животу, што неминовно послије краћег или дужег времена доводи до смрти. Она представља непредузимање или обустављање мјера, као што су вјештачко давање пацијенту воде, хране, кисеоника, вјештачко дисање, вјештачко давање лијекова,
трансфузије крви или дијализе, којима би се иначе продужио живот умирућег пацијента.32 Дакле, овдје се љекар у принципу уздржава од чињења,
те смрт настаје као посљедица тог понашања (нечињења). Важно је нагласити да се пасивна еутаназија увјек извршава у контексту лиjечења, и на
захтјев пацијента (или његовог законског заступника). Дакле, еутаназија
није допуштена лаицима.
У законодавству Републике Српске пасивна еутаназија је легализована
(иако не под тим називом) доношењем Закона о здравственој заштити који
експлицитно предвиђа право пацијента да одбије предложени медицински
третман, чак и у случају када се истим спасава или одржава његов живот
(чл. 26, ст. 1).33 Пропуст код оваквог начина регулисања јавља се у случају
коматозних и пацијента у трајном вегетативном стању. Крајњу одлуку о
одржавању пацијентовог живота, односно о престанку вјештачког одржавања живота и даље доносе љекари, првенствено на основу медицинских
критеријума, за разлику од савремених настојања да се ова одговорност
подијели између љекара, чланова породице па и судова, а одлука донесе
на основу најбољих интереса пацијента, како се његово право на самоопредјељење не би изгубило.34
30 О еутаназији, http://www.politika.rs/scc/clanak/348286/Pogledi/O-eutanaziji.
31 Весна Клајн - Татић, ,,Активна и пасивна еутаназија“, Правни живот, бр. 09 (1998), 23.
32 Јaков Радишић, Медицинско право (Београд: Правни факултет Универзитета Унион у Београду,
Издавачко предузеће „Номос“, 2008), 144-146.
33 Занимљиво је да су земље које су легализовале праксу пасивне еутаназије у виду права на
одбијање третманауглавном сматрале за потребним да ова два поступка етички и правно раздвоје
како би, између осталог, заштитили љекаре од моралне и кривичне одговорности. Тако се, на
примјер, у Холандији још од 1985. године, а на приједлог Државне комисије за еутаназију, одбијање
понуђеног или прекидање започетог третамна којим се живот вјештачки одржава, не сматра пасивном
еутаназијом већ уобичајеном медицинском праксом. Наведено према: Виолета Беширевић, ,,Право
на достојанствену смрт“, Гласник Адвокатске Коморе Војводине, бр. 12 (2008), 527 -541.
34 Ibid., 527 -541.
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Као што смо већ поменули, овим радом ћемо настојати да укажемо
на чињеницу да се еутаназија правно и медицинко-етички треба третирати на једнообразан начин и да су оба вида у којима се појављује, активна
и пасивна, морално (не)једнаки, да међу њима нема моралне разлике, те
да прихватање једног подразумијева и прихватање другог, односно, да оба
опстају или падају заједно.
Објашњење овог става започећемо анализом дилеме: Да ли постоји
морална разлика имеђу „примјенити“ и „допустити да се догоди“?
Као прво, опште прихваћено је да поступак еутаназије може спровести љекар над смртно болесном пацијенту, оном који је у „завршној фази
умирања“, а код којег не постоји, на основу медициског знања и претходног медициског искуства, ни најмања нада за оздрављење. Без обзира да
ли се ради о активној или пасивној еутаназији, појављују нам се идентични елементи: поступање љекара–узрочна веза–смрт пацијента. Такође, у
оба случаја имамо смртно болесног пацијента, који осјећа бол и патњу,
и кога само на овакав начин можемо лишити истих, те пацијента чија ће
смрт неминовно наступити усљед болести, и без партиципирања љекара
(убризгавања ињекције или прекида/ускраћивања медицинског третмана).
Најзад, у оба случаја продужење живота је „несврсисходно“ јер би значило само продужење патње, бола и самог поступка умирања. На основу
овога можемо закључити да са аспекта узрочног односа (causalnexus) из
међуактивне и пасивне еутаназије нема разлике јер је поступање љекара
у обjе ситуације у истој улози услова који „само“ доприноси неминовној
посљедици (наступању смрти).
Даље, правно вредновање чињења и нечињења не иде у прилог заговорницима традиционалног става који не одобравају активну, односно толеришу пасивну еутаназију и разлику између њих успостаљају на контрасту
између „убијања“ (actas) и „пуштања да се умре“ (omissions). У кривичном
праву нечињење је истог вриједносног ранга као и чињење, па би се и пасивна еутаназија као проузроковање смрти „пропуштањем пружања дужне
помоћи“, на концу, могла изједначити са активном еутаназијом.
Ригидном ставу љекара о моралној неоправданости активне, односно
оправданости пасивне еутаназије, увелико доприноси медицинска етика
и Хипократова заклетва која са једне стране забрањује љекарима употребу смртоносне супстанце, али им са друге стране савјетује да се уздрже
од интервенције украјњим фазама болести када нема наде за оздрављење
пацијента. У медицини је већ дуго прихваћено схватање да је у изузетним
ситуацијама оправдано да се пацијенту допусти да умре ускраћивањем
медицинске терапије, али се никада не толерише предузимање активних
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поступака који би непосредно довели до пацијентове смрти. Тако данас
већина љекара поштује пацијентов захтјев да се не лијечи, али се још увек
опире да учини било шта што би непосредно проузроковало пацијентову
смрт (тзв. појам „бити узрок нечије смрти“). Због овакве праксе требала
би се образложити улога љекара у лијечењу смртно болесних пацијената.
Неспорна је чињеница да је љекар дужан да поштује људски живот од његовог почетка до смрти, унапређује здравље, спрјечава и лијечи болест, те
поштује људско тијело и личност и након смрти. (Поглавље I–Општа начела, чл. 2 Кодекса). То практично значи да је љекар увијек дужан да болеснику пружи најбољу медицинску помоћ ради спашавања и продужења
његовог живота. Међутим, да ли је обавеза љекара да продужава живот
пацијенту који трпи несносне болове и за чији опоравак нема више наде,
а при томе постоји његова јасно изражена воља за окончањем живота, те
сагласност породице?! Живот је лично добро и у свакој ситуацији љекар би
се требао водити индивидуалним приступом, односно, изузетно, само када
су испуњене све претходно утврђене претпоставке (de legeferenda - услови
које би евентуални закон о легализацији еутаназије предвиђао), љекар би
требао да стави у други план своју обавезу очувања и продужења живота и
поступи у складу са вољом пацијента, односно његове породице. Супротна пракса је, у најмању руку, нехумана, те због тога пасивна еутаназија не
може бити ништа „моралнија“ од активне, чак, напротив. Поступак лишавања живота спречава патњу, док поступак пуштања пацијента да умре у
несносним боловима не, те би се због тога требала дати предност првом.35
Жеља пацијента који се бори са терминалном болешћу да буде усмрћен,
треба бити разлог да љекар поступи на тај начин. Чињеница да породица
неповратно коматозног пацијента жели да му се допусти да умре, а не да се
лиши живота, такође је разлог да љекар поступи и на овај начин. Основна
разлика између ова два облика еутаназије није у њиховој (не)моралности,
већ напросто у чињеници да је пацијент допустио једно а не друго, односно да се испоштује жеља породице.36
Законско регулисање еутаназије иде у прилог смањењу евентуалних злоупотреба. Ако узмемо у обзир да еутаназија као појава није само апстрактна биоетичка дилема, већ поступак којим се одлучује о животу конкретног
појединца, од изузетне важности је да се њена суштина не обесмисли неадекватном примјеном. Као један од примјера неоправдане еутаназије наводи се случај Американца Едварда Бронгерсмана (Edward Brongersman)
који није био болестан, већ је вјеровао како његов живот више нема сми35 Клајн - Татић, ,,Активна и пасивна еутаназија“, 26.
36 Ibid., 26-27.
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сла. У свом захтјеву суду, навео је како се осјећа “усамљеним и бескорисним”. Еутаназија му је дозвољена, али је касније, на захтјев америчког
тужилаштва, доктор који је асистирао изведен пред суд. Одбрана је успјела доказати како је Бронгерсман ”патио од неиздрживих болова душевне
природе”. Доктор никада није осуђен.37 Ово је само један од стотина негативних примјера еутаназије, али злоупотреба исте иде управо у прилог
њене легализације. Тиме би се поставиле прецизне границе и повукла јасна
линија између дозвољеног медицинског третирања умирућих болесника
(еутаназија) и онога што она то није.
Из претходно наведеног видимо да нема битне разлике између усмрћења
на захтјев и пуштања пацијента да умре. Тврдити да код пасивне еутаназије
пацијент умире приридно, не би било посве тачно, jер и пасивна еутаназија „убрзава“ умирање. Истина, у овом случају смрт настаје нешто спорије али је то ипак значајно брже него када пацијент умире дуго и мучно
„природним путем“. С обзиром да је резултат оба поступка смрт болесног
лица, суштинска разлика се своди само на начин реализације и субјективан однос љекара према (не)чињењу. Субјективан однос љекара према поступку еутаназије, његов осјећај кривице, гриже савјести, никако не можемо узети као релевантан чинилац у процјени (не)моралности еутаназије.
С тога, мора се прво процијенити да ли је усмрћење или пуштање једног
лица да умре погрешно на основу објективних крутеријума, па тек након
тога узети у обзир субјективни однос љекара. Неспорно је да љекару морамо допустити да дјелује по својој савјести и да се уздржи од чињења
ако вјерује да је нешто погрешно. У вези са легализацијом еутаназије и активног дјеловањаљекара у истој, можемо повући паралелу са регулисањем
абортуса у нашем законодавству. Начелно је ова, доскора изузетно спорна појава, легална под одређеним условима38, али се оном љекару који је
сматра неморалном даје право да у њој не учествује. На исти начин би се
требало регулисати учешће љекара у поступку еутаназирања пацијента.
Као један од разлога који се неријетко у литератури наводи у прилог
легализације еутаназије, представља и економски аспект. Наиме, истиче
се да би материјална средства која се издвајају за лијечење терминалних
болесника и палијативно збрињавање истих, требало усмјерити на превентиву и лијечење пацијената код којих постоји реална шанса за оздрављење.
Овакво становиште сматрамо крајње нехумано и бескомпромисног смо
увјерења да се људски животи не смију доводити у материјалну, финан37 Молитва за смрт, https://www.bhdani.ba/portal/arhiva-67-281/258/t25804.shtml, од 23.08.2017. године.
38 Закон о условима и поступку за прекид трудноће, ,,Службени гласник Републике Српске“, бр.
34/08.
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сијску и економску противтежу, те јеова аргументација, иако иде у прилог
легализације еутаназије, неприхватљива.
Да резимирамо: дистинкција између активне и пасивне еутаназије евентуално служи умирењу савјести или избјегавању санкција, али то је, у принципу, теоријска конструкција, ако не и лицемјерје. Нема моралне границе
која би била релевантна између давања смртоносне ињекције и пуштања
пацијента да умре усљед нелијечења од неизљечиве болести.
4. ДИСТАНАЗИЈА, ОРТОТАНАЗИЈА И ЕУТАНАЗИЈА
КРОЗ ПРИЗМУ КВАЛИТЕТА ЖИВЉЕЊА
Развојем медицине, нарочито хирургије и фармакологије, људски вијек
је знатно продужен а многе болести су елиминисане или се појављују врло
ријетко и у малом броју. За већину обољења данас је пронађен лијек, али
и поред тога медицина није успјела да елиминише неке тешке и неизљечиве болести, па ни да одстрани бол и људске патње које неминовно прате болест и узрокују смрт. С обзиром да су могућности савремених медицинских помагала сваким даном све веће и ефикасније, често се јављају
ситуацијеу којима би примјеном класичних метода лијечења људски живот одавно угасио, сада исти продужава, што представља велики напредак у продужењу трајања животног вијека.39 Чињеница је да је медицина
на том стадијуму развоја да се примјеном најсавременије технологије и
најновијих терапијаможе продужавати живот и када не постоји никаква
нада за изљечење. Али је исто тако неспорно да се ова могућност јавља
као мач са двије оштрице. Наиме, долазимо у ситуацију да се продужава
живот који је субјективно терет за болесника и да му такав поступак доноси малу или никакву корист, а повећава патњу, како њега самога, тако
и његових ближњих (дистаназија). У ситуацији када имамо терминалне
болеснике (лица који пате од неизљечиве болести и којима је, на основу
медицинског знања и претходног искуства, преостало највише 6 мјесеци
живота) продужење живота је тренутно и представља само краткотрајно
одлагање неминовног краја, па бисмо могли рећи да ови инструменти продужавају не живот, већ агонију болесника. Уколико клиничко стање показује да би сваки захват са циљем лијечења био „бескорисан“40, поставља
39 Драган Илић, Еутаназија (право на смрт), http://www.sirius.rs/clanci/dragan_ilic/eutanazija.html#_
ftn32, од 21.08.2017. године.
40 На питање што се сматра бескорисним у медицинском поступку, одговор се може наћи
испитивањем циљева тог поступка. Ово је релативан појам и тумачи се од случаја до случаја, али
се најчешће сматра да су третмани бескорисни када не постижу циљеве одгађања смрти, продужења
живота, побољшања, одржавања или обнове квалитета живота; смањења нелагоде; побољшања
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се питање сврсисходности тог захвата ако крајњи циљ није изљечење већ
искључиво ублажавање боли, као и дилема, живи ли човјек само због постојања или је важан и квалитет живљења, који у тренуцима тешких болести постаје врло упитан?!
Ријеч дистаназија потиче од грчког неологизама у којем префикс
“dys” значи чин с грешком, а “thanatos” смрт. Етимолошки дистаназија
значи претјерано продужавање агоније, патње и смрти пацијента.41
Почетком педесетих година XX вијека изразl’acharnement thérapeutique
уведен је у француски медицински језик као „медицинско понашање које
се састоји у кориштењу терапијских поступака чији учинак је штетнији
од учинка болести коју треба лијечити, или је бескористан јер је лијечење
немогуће и очекивана погодност је мања од предвидивих потешкоћа“.42
Тако, с једне стране имамо еутаназију (скраћење живота), а с друге
стране дистаназију (продужење агоније, патње и одгађање смрти). Према
мишљењу многих биоетичара између те двије крајности је ортотаназија.
Грчким префиксом “orto”–коректан, говори се о достојанственој смрти “у
право вијеме”, без скраћења живота, али и без додатних патњи. Право на
достојанствену смрт заговара и наш Кодекс предвиђајући у Поглављу IV
„Умирући болесник“,чл. 3 да: „Настављање интензивног лијечења болесника у иреверзибилном терминалном стању није само медицински неутемељено, него искључује право умирућег болесника на достојанствену
смрт.“
Друштво је на тој љествици социолошког развоја да се култура значајно
промијенила, етика квалитета живота43 је постала доминантна, насупрот
превазиђеној етици поштовања живота сваког појединца.Заговорници смо
идеје да сваки човјек мора имати право на избор: лијечење-уздржавање од
лијечења; живот-смрт, те да о најважнијим добрима, а то су управо живот
и здравље, има искључиво право одлучивања, без мијешања државе. Ако
добробити и опшег здравственог стања; повратка свијести; престанка потребе интензивне његе;
ублажавања симптома и сл.
41 У др. државама познатија под појмом l’acharnement thérapeutique, accanimento terapeutico (терапијска истрајност); у англоамеричкој литератури medical futility (медицинска бескорисност), а
суштина је да је дистаназија лијечење које не даје никакве позитивне резултате. Наведено према: Фрковић, ,,Биоетички огледи о квалитети живота. Питање дистаназије и еутаназије“, 219-220.
42 Дистаназија и новорођенчад, http://www.hdgo.hr/Default.aspx?sifraStranica=552, од 23.08.2017.
године.
43 Квалитет живота је широк појам и нема јединствену дефиницију. Зависи од бројних фактора:
подршка породице и пријатеља, могућност рада и интереса за посао, одговарајуће становање,
здравље и конгенитални инвалидитет или током времена стечени поремећаји. Уз то се јављају
пропратни емоционални поремећаји који су реакција на соматско обољење или представљају
независан фактор који се често превиди. Наведено према: Фрковић, ,,Биоетички огледи о квалитети
живота. Питање дистаназије и еутаназије“, 217.
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имамо у виду да је самоубиство легалано, нелогично је зашто ово право
ускраћујемо појединим категријама, нпр. коматозном, односно пацијенту
у трајном вегетативном стању који није у могућности да својеручно оконча живот.
Категорија болесника у трајном вегетативном стању најчешће се узима
за примјер када се говори о квалитету живљења, јер се код њих јављају и
највеће дилеме. У трајно вегетативном стању, уз вјештачко храњење и о
потпуној зависности о туђој помоћи болесник може живјети годинама. На
такав начин продужен живот нема никакав квалитет.44 У посљедње вријеме
све више се прихвата да је морално прекинути вјештачко храњење у ситуацијама када нема никакве сумње у дијагнозу и прогнозу пацијента. Оно
што је спорно код овог поступка је изузетно нехуман приступ таквом болеснику, јер у неким случајевима након што се прекину поступци одржавања
живота, пацијенти могу живјети још годинама у непромијењеном стању.
Овдје се опет враћамо на почетну тезу (не)моралности еутаназије. Да ли је
моралније скратити муке пацијенту, када за оздрављење нема наде, или се
уздржати од чињења и пустити пацијента да умире у агонији болова? Често
заборављамо да је начин на који умиремо, који је од давнина био ритуалан, достојанствен чин, од изузетне важности, не само за болесника већ за
чланове његове породице и пријатеље.45 Тренутном законском регулативом
су управо највише погођени они којима је помоћ најпотребнија–лица која
себи не могу прекратити муке и која су у потпуности зависна од других.
На основу напријед наведеног, сасвим је извјесно да има мјеста озбиљној расправи и коначном опредjељењу да ли је неопходно насилно продужавати људски живот када је већ започео процес умирања или смрт треба
третирати као природни феномен који спонтано тече, уз пружање максималне заштите од бола, односно, преузети активне радње, на основу захтјева пацијента и/или чланова његове породице, које имају за циљ окончање
живота у ситуацијама када не постоји ни најмања нада за изљечење, а пацијент трпи несносне болове.

44 Код оцјене квалитета живота морамо бити врло опрезни и процјењивати га индивидуално. Особа
при крају живота може наћи неки квалитет у свом живљењу, иако је према постојећим мјерилима
ситуација безнадежна. Тако, лице у терминалном стадију болести може наћи смисао живота у
очекивању завршетка студија свога дјетета, његовог скорог вјенчања и сл.
45 У вези ове теме, препорука аутора је ББС-ијев документарац Howtodie – Simon’schoice из 2016.
године.
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5. ПАЦИЈЕНТОВ ТЕСТАМЕНТ (LIVINGWILL)
Основна замјерка легализованом концепту добровољне пасивне еутаназије манифестује се у редовном изостављању могућности да путем тзв.
пацијентовог тестамента (livingwill, Patientenverfügung)46 једно лице унапријед изрази свој пристанак или непристанак на медицински третман, за
случај да се нађе у коми или у другом стању у којем неће бити у могућности да расуђује. Изостанаком регулативе о пацијентовом тестаметну, право
пацијента на самоодређење, тј. аутономију, знатно се сужава јер није гарантовано да ће раније изражене жеље пацијента у погледу наставка третмана, за случај коме или трајног вегетативног стања, бити узете у обзир.
Пацијентов тестамент је писана изјава ментално способног појединца
о пристанку или непристанку на лијечење, одређени начин лијечења или
медицински захват од стране љекара, коју појединац даје прије него што
оболи или за вријеме смртне или неизљечиве болести, за случај да усљед
болести изгуби евенталну способност одлучивања о медицинском третману који га се тиче. 47Иако је смрт опште људско искуство, извјестан и неизбјежан завршетак живота, у људској природи је да се повлачи пред овом
темом и презентује је као “узнемиравајући и неприхватљив догађај”. Могућност изражавања воље у форми тестамента подстиче појединца да размишља о будућности прије него што наступи нека непредвиђена околност
усљед које не би могао да изрази своје актуелне жеље у вези медицинског
третмана и да „...издајући упутства својој породици и лекару, обелодани
оно о чему даје предност, тј. да даје предност достојанственој смрти
у односу на вештачко или механичко продужавање живота, јер нема никакву разумну наду у опоравак... уз релативну сигурност да ће ови правци
поступања бити испоштовани, односно примењени и остварени“48 Дакле, living will је писана изјава појединца којом он захтијева да се његов
живот не продужава прекомјерно (дистаназија).
Да би пацијентов тестамент могао да производи обавезујуће дејство,
de lege ferenda, требао би испунити неколико услова који се тичу форме и
садржаја. Прихватљива би била искључиво писана форма (нотарска форма у смислу forma ad solemnitatem), с тим да се у неким законодавствима
захтијева присуство два свједока. Што се тиче садржаја, living will треба
бити конципиран тако да овом изјавом воље појединац указује на оне окол46 У литератури сусрећемо и појам „антиципирана наредба“ (лат. anticipare–унаприједузети,
унапријед примити, унапријед створити суд о нечему).
47 Весна Клајн – Татић, ,,Такозвани „пацијетнов тестамент (living will)“, Правни живот, бр. 9
(2001), 127.
48 Ibid., 130.
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ности које су релевантне да би се његов тестамент примијенио, да се исте
могу идентификовати у будућности, те да се изјаве воље могу извршити
унутар оквира медицинске етике и правних стандарда.49
Домаће законодавство не познаје институт living will-а50, док љекари
имају према њему одиозан став, те изражавају сумњају у менталну способност пацијента да доноси одлуке о свом медицинском третману на крају
живота. Овакав поредак ствари нас доводи у, донекле, парадоксалну ситуацију. Наиме, ако имамо у виду да појединац има могућност да располаже
својом имовином и правима у случају смрти, поставља се питање зашто
му се не допушта самоодређење о оквиру у коме прихвата, односно, не
прихвата љекарске захвате у циљу лијечења, тј. зашто не би могао располагати и својим здрављем и животом, као најважнијим добрима.
Све наведено наводи нас на закључак да се и о овом сегменту еутаназије у довољној мјери не воде стручне дискусије, не изналазе законска
рјешења која би пратила савремене тенденције афирмације тзв. права пацијената, те да друштво у цјелини посматра смрт као апстрактну и страну
појаву која се непосредно не тиче свакога од нас.51
6. ИНСТИТУТ ЕУТАНАЗИЈЕ У ПРЕДНАЦРТУ
ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
С обзиром да се у домаћем законодавству еутаназија не спомиње нити
у једном правном пропису, те се не воде интензивније стручне ни јавне
дискусије о овој проблематици, као позитиван примјер настојања да се регулише поменуто питање истичемо законодавство Републике Србије. Наиме, Преднацрт Грађанског законика Републике Србије (у даљем тексту:
Преднацрт)52 бави се институтом еутаназије у оквиру корпуса права лич49 Ibid., 133.
50 За разлику од домаћег законодавства у сусједној Републици Хрватској је Обитељским законом,
„Народне новине“, бр. 103/15 уведена антиципирана нареба. Наиме, ради се о нотарски обрађеној
исправи којом једно лице одређује друго да у његово име, када наступи законом предвиђен случај,
поступа и доноси одлуке и да га заступа у њеном интересу или којом лице, које ју је саставило,
унапријед одлучује о одређеним стварима које се могу предвидјети у будућности.
51 Конкретан примјер проблема изостанка пацијентовог тестамента можемо видјети у случају Тереза Скијаво (Theresa Schiavo) која је провела 15 година у перманентно вегетативном стању. Суд је
у овом предмету утврдио да је пацијент неколико пута сама изјавила како не би жељела наставити
живот у таквом стању, међутим није постојао писани доказ о њеној вољи. Из случаја Скијаво можемо извући поуку да у животу треба расправљати о томе како и да ли би бисмо жељели наставити живот у сличној ситуација. Више о овоме: The Case of TheresaSchiavo,http://www.nybooks.com/
articles/2005/06/09/the-case-of-theresa-schiavo/, од. 28.08.2017. године.
52 http://www.paragraf.rs/nacrti_i_predlozi/260615-nacrt_gradjanskog_zakonika.html, од 30.08.2017.
године.
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ности и то под називом „Право на достојанствену смрт (еутаназију)“53.
Преднацрт чл. 92 дефинише сљедеће: „Право на еутаназију, као право
физичког лица на сагласни, добровољни и достојанствен прекид живота
може се изузетно остварити, ако се испуне прописани хумани, психо–
социјални и медицински услови.“Дакле, евентуално би била прихваћена
искључиво вољна еутаназија која би се могла остварити изузетно, и то ако
су испуњени прописани хумани, психо-социјални и медицински услови
(исти нису у наредном ставу децидно наведени, већ се предвиђа доношење
посебног закона којим ће се ова материја ближе дефинисати). С обзиром на
комплексност поменутог питања, оваква регулација је сасвим оправдана.
Ставом 3 регулише се питање злоупотребе права на еутаназију зарад
стицања материјалне или друге користи, те се у том контексту наводи да
иста представља основ за кривичну одговорност. Предвиђањем кривичне
одговорности потврђује се највиши степен заштите права човјека на живот, те се на овај начин спречавају потенцијалне злоупотребе свих оних
лица која би била склона малициозном понашању у односу на умирућег.
Даље, као алтернатива оваквом рјешењу, законописац предвиђа потпуно
брисање поменутог члана, односно, једноставно неприхватање института
еутаназије у позитивном праву. Интенција је да се Грађанским закоником
еутаназија само усвоји или не усвоји, да се „уведе“ у правни систем, а не
да се децидно уреди (како је то наведено ст. 2, услови и поступак регулисаће lex specialis).
Саставни дио чл. 92 чини и Напомена којом се констатује да ће се Комисија тек након одржане јавне расправе изјаснити о алтернативном приједлогу, на основу аргумената стручњака из различитих области и професионалних дјелатности, те да би се евентуалним усвајањем првобитног
приједлога, извршила одговарајућа промјена у важећем Кривичном законику54 (у свјетлу кривичне одговорности, прим. аут.).
Законописац се институтом еутаназије бави и у оквиру Образложења
Преднацрта, истичући је као посебну новину у србијанском законодавству
која се манифестује као право физичког лица на сагласни, добровољни и
53 Предложена законска формулација критикована је од стране водећих стручњака у овој области, првенствено, у више наврата помињане, др Весне Клајн –Татић, као научног савјетника Института друштвених наука у Београду. Она логички резонује да право на достојанствену смрт, као
такво, не постоји јер је бесмислено. „Ако је неко мртав, више нема никаква права. Према томе, по
мом мишљењу, тај члан треба да гласи: Право на достојанство у умирању (еутаназију). “Управо ова формулација послужила је аутору као инспирација на назив предоченог чланка. http://www.
blic.rs/vesti/drustvo/za-i-protiv-eutanazija-pravo-na-dostojanstvo-ili-legalizacija-ubistva/4q97s2e, од
26.11.2017. године.
54 ,,Службени гласник Републике Србије“, бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009,
111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016.
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достојанствени прекид живота (право на достојанствену смрт (еутаназију)).
Даље се наводи да коришћење права на еутаназију треба да буде изузетно и да буде могуће само ако су хумани, психо-социјални и медицински
услови кумулативно испуњени, који би се „...након компаративне анализе законских рјешења и праксе у примјени еутаназије у земљама у којима
се легално спроводи...“, разрадили посебним законом. Lex specialis треба
даобезбједи аутономију воље у остваривању права на живот, а посебно да
санкционише злоупотребу права на еутаназију. С обзиром на осјетљивост
овог питања, те неинформисаност јавног мњења о истој, у Преднацрту
је овај институт регулисан спорадично, те је остављен широк простор за
евентуални, посебни закон, који би детаљније уредио услове и начин остваривања права на еутаназију.
Иако јавне расправе о предложеним законским рјешењима којима се
на један систематичан и свеобухватан начин регулише грађанска област
још увијек нису окончане, а нови Грађански законик, као позитиван пријер
законодавне праксе, није добио своју коначну форму, надамо се да ће се у
њему наћи чл. 92 (којим се легализује право на еутаназију), јер се ради о
једном изузетно значајном праву човека–праву на достојанство личности,
како је то истакнуто и у самом Образложењу.
7. ЗАКЉУЧАК
Једина неспорна чињеница у вези постојања и дискусије о институту
еутаназије је да овај, као и низ претходних елабората на поменуту тему,
неће ријешити, нити бити тас на ваги медицинско–правно-биоетичких дилема које се неспорно јављају када загребемо испод површине спорног питања. Без обзира на који начин ће, de lege ferenda, еутаназија бити регулисана и хоће ли икада бити (а надамо се позитивном исходу јавне расправе
и усаглашавању коначног текста србијанског Грађанског законика, као и
евентуалном увођењу овог института у постојеће законодавство РС/БиХ,
у неком догледном времену), мишљења смо да ће рјешење етичке дилеме, за или против еутаназије бити у основи њеног законског регулисања.
Сматрамо да је постојање права на еутаназију од изузетног значаја,
јер се њиме омогућава терминално обољелим пацијентима да своје патње
скрате, те да задрже људско достојанство и у посљедњим тренуцима живота. Непризнавање овог права представља непотребну и незаслужену казну
пацијентима који су на самрти.
De lege ferenda услови за коришћење права на достојанство у умирању,
морали би бити прописати строго и уско, онемогућавањем екстензивног
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тумачења, да би остало што мање простора за злоупотребе или евентуалне
грешке. Компаративна анализа усвојених рјешења, нарочито око изузетно
спорних и контроверзних питања (између осталог, већ поменуто питање
старосне границе пацијента који може захтијевати еутаназију), те вођење
јавне расправе, уз активно учешће стручњака и што ширег јавног мњења,
представњају conditio sine qua non прије коначног нормирања института
еутаназије у позитивном законодавству.
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thisregard, in the followingarticlewedealwith the argumentationthatconfirms
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Правни факултет Универзитета у Нишу
Марина М. Симовић2
Универзитет Апеирон Бања Лука
Сажетак: У Републици Српској је у јулу 2017. године донесен нови Кривични законик који у знатној мјери одступа од постојећих рјешења у другим кривичним законима Босне и Херцеговине, односно Федерације Босне
и Херцеговине и Брчко дистрикта. Међу најзначајнијим новинама свакако
се сматра нови систем кривичних санкција, а међу њима нови казнени систем, те правила за изрицање кривичних санкција. О појму, елементима,
карактеристикама, сврси, врсти и изрицању кривичних санкција у Републици Српској, према новим законским рјешењима, говори се у овом раду.
Кључне ријечи: законик, кривично дјело, кривичне санкције, казне, суд,
изрицање.
1. УВОД
Савремено кривично право познаје више врста кривичних санкција
које су различите по садржини, природи и карактеру дејства. Овај систем
санкција се изграђује на два принципа: а) што мањег задирања у основна
права човјека (као учиниоца кривичног дјела) и б) што хуманијих санкција
по садржини и карактеру, односно начину примјене3. Скуп свих кривичних
санкција које предвиђа позитивно кривично законодавство се назива
систем кривичних санкција. Какав ће бити систем кривичних санкција,
тј. које и какве ће санкције постојати у једном друштву, зависи од: обима,
динамике и структуре криминалитета, политике сузбијања криминалитета
(криминалне политике), односа који владају у одређеном друштву, степена
1 Редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу. E-mail: jovas@prafak.ni.ac.rs
2 Доцент на Факултету правних наука Универзитета „Апеирон” у Бањој Луци и секретар Омудсмана
за дјецу Републике Српске.
3 Наташа Мрвић Петровић, Кривично право (Београд: 1995), 132.
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демократског развоја друштва, историјских схватања, правне традиције и
сл. Пошто систем кривичних санкција4 произилази из обима, структуре и
динамике криминалитета, односно друштвених потреба да се он сузбије,
то је подложан честим промјенама, па се сматра најдинамичнијом области
кривичног права5. Управо у систему кривичних санкција и начину њихове
примјене, било је толико измјена да се може рећи да је историја кривичног
права заправо историја кривичних санкција6. Тако, кривично право данас
познаје више врста кривичних санкција: а) казне, б) мјере упозорења, в)
мјере безбједности, г) васпитне мјере и д) парапеналне санкције (супститути
казне). То је плуралистички систем кривичних санкција.
Кривични законик Републике Српске7 (КЗ) у члану 41 предвиђа
сљедеће врсте кривичних санкција8: а) казне, б) алтернативне мјере, в)
мјере безбједности и г) васпитне мјере. Међутим, постоје и неке мјере
кривичноправног карактера које немају карактер санкција, али се примјењују
према учиниоцу кривичног дјела управо због извршења таквог дјела. Таква
је мјера одузимање имовинске користи прибављене извршеним кривичним
дјелом коју суд изриче обавезно, под условима који су прописани закоником.
Казне су историјски посматрано дуго представљале једину врсту кривичних
санкција, а и данас имају значајно мјесто јер су у посебном дијелу КЗ
прописане за највећи број кривичних дјела.
У Републици Српској постоје четири врсте казни (члан 42 КЗ)9. То су:
а) казна дуготрајног затвора, б) казна затвора (лишење слободе), в) новчана
казна и г) забрана управљања моторним возилом. Алтернативне мјере (члан
61 КЗ) су: а) условна осуда, б) условна осуда са заштитним надзором и в)
рад у јавном интересу.
Мјере безбједности су специфичне врсте кривичних санкција изразито
специјално-превентивног карактера које се могу изрицати свим учиниоцима
кривичних дјела: пунољетним и малољетним лицима, урачунљивим и
неурачунљивим лицима, физичким и правним лицима. У Републици
Српској су предвиђене сљедеће мјере безбједности (члан 72 КЗ)10: а)
обавезно психијатријско лијечење и чување у здравственој установи, б)
4 Види Петар Новоселец, Општи дио казненог права (Загреб: 2004), 328-330.
5 Види Хорватић Жељко, Казнено право, Општи дио (Загреб: 2003), 148-152.
6 Види Велинка Грозданић, Марисабел Шкорић и Игор Мартиновић, Казнено право, Општи дио
(Ријека: 2011), 205-208.
7 „Службени гласник Републике Српске“ бр. 64/17.
8 Види Борислав Петровић, Драган Јовашевић и Амила Ферхатовић, Кривично право 2 (Сарајево:
2016), 73-77.
9 Види Драган Јовашевић, Кривично право, Општи дио (Београд: 2016), 132-138.
10 Види Драган Јовашевић, Љубинко Митровић и Вељко Икановић, Кривично право Републике
Српске, Општи дио (Бања Лука: 2017). 217-223.
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обавезно психијатријско лијечење на слободи, в) обавезно лијечење од
зависности, г) забрана вршења позива, дјелатности или дужности, д) забрана
присуствовања одређеним спортским приредбама, ђ) забрана приближавања
и комуникације са одређеним лицем, е) обавезан психосоцијални третман,
ж) удаљење из заједничког домаћинства и з) одузимање предмета.
Васпитне мјере се примјењују према малољетним учиниоцима
кривичних дјела, а изузетно и према млађим пунољетним лицима. Њих
познаје КЗ само по називу, док појам, врсте, карактеристике и сврху
васпитних мјера, као и казну малољетничког затвора прописује Закон о
заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку
Републике Српске11.
2. ПОЈАМ И СВРХА КАЗНИ
Основна и најзначајнија врста кривичне санкције, дуго једина санкција
која је и данас прописана у посебном дијелу КЗ за највећи број кривичних
дјела, јесте казна12. Она даје печат цјелокупном кривичном праву, а често
му даје и назив „казнено право“. Управо због своје природе, карактеристика, значаја и обима примјене она је заокупљала пажњу правне теорије, па
се разликују: а) формална, б) материјална и в) мјешовита схватања појма
казне13. Одређивањем формалног појма казне истичу се само правни елементи казне, а занемарује њена садржина14. Казна се одређује као правни
феномен, правна појава уређена законом, а не као реална друштвена појава.
У формалном смислу, казна је мјера одузимања или ограничавања права и
слобода учиниоцу кривичног дјела коју изриче суд у законом прописаном
поступку. У материјалном смислу казна се одређује као реална друштвена појава, односно као мјера за заштиту друштва од криминалитета која
треба да оствари одређени циљ (сврху), али се занемарује да је та појава
правно уобличена, те да као таква садржи и правне елементе. Пошто је казна законом прописана мјера друштвене реакције коју примјењују законом
одређени државни органи против учиниоца кривичног дјела, она се мора
дефинисати на бази јединства материјално-формалних обиљежја. То је најстарија и најважнија врста кривичне санкције која представља одузимање
11 „Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/10 и 67/13. Види Миодраг Симовић, et al.
Малољетничко кривично право (Источно Сарајево: 2015), 178-191.
12 Види Берислав Павишић, Велинка Грозданић и Петар Веић, Коментар Казненог закона (Загреб:
2007), 207-210.
13 Види Јовашевић, Кривично право, Општи дио, 202-212.
14 Види Љиљана Селиншек, Казенско право, Сплошни дел ин основе посебнега дела (Љубљана:
2007), 256-258.
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или ограничење основних слобода и права учиниоцу кривичног дјела15.
У својој суштини казна је принудно одузимање или ограничење слобода
и права, али је истовремено и морална осуда, социјално-етички пријекор
који друштво упућује учиниоцу због извршеног кривичног дјела16.
Према члану 43 КЗ, сврха кажњавања је у оквиру опште сврхе кривичних санкција одређена као: а) спречавање учиниоца да убудуће чини кривична дјела и његово преваспитање (специјална превенција), б) утицај на
друге да не чине кривична дјела (општа превенција) и в) изражавање друштвене осуде за кривично дјело, развијање и јачање одговорности и свијести код грађана о опасности и штетности кривичних дјела и оправданости кажњавања, те о неопходности поштовања закона (општа превенција).
Законодавац полази од схватања да је крајњи циљ казне заштита друштва
од криминалитета, а да је њен непосредни циљ спречавање учиниоца да
чини кривична дјела (специјална превенција), а затим и општа превенција.
3. ЕЛЕМЕНТИ КАЗНЕ
Казна је принудна мјера која представља зло које се наноси учиниоцу
због извршења кривичног дјела. Принудни, ретрибутивни карактер казне
произилази из сљедећих општих карактеристика казне17: а) темељ казне
је учињено кривично дјело - nulla poena sine crimen, б) кажњава се учинилац који је кривично одговоран за кривично дјело - nulla poena culpa,
те, в) казна мора бити сразрмјерна тежини учињеног кривичног дјела, г)
казна мора бити сразмјерна кривичној одговорности учиниоца, д) учинилац кривичног дјела има право да буде кажњен као припадник друштвене
заједнице на основу његове дужности учествовања у успостављању кривичним дјелом нарушеног правног поретка, ђ) казна је негација поремећног стања које је изазвано кривичним дјелом и е) казна је везана за учињено кривично дјело и примјењује се управо јер је такво дјело учињено, па
има опомињуће и застрашујуће дјеловање, јер зло садржано у казни стиже
сваког ко је зло учинио својим кривичним дјелом18.
Из наведеног општег појма казне произлазе њени основни (општи или
апсолутни) елементи, јер без њих казна не може да постоји. То су:

15 Види Драган Јовашевић и Вељко Икановић, Кривично право Републике Српске, Општи дио
(Бања Лука: 2012), 189-211.
16 Види Грозданић, Шкорић и Мартиновић, Казнено право, Општи дио, 205-209.
17 Види Петровић, Јовашевић и Ферхатовић, Кривично право 2, 77-82.
18 Хорватић, Казнено право, Општи дио, 156.
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(1) Казну одређује легалитет, али и легитимитет њене примјене19. Али,
примјена казне не значи потпуну арбитрерност органа који је изричу и примјењују. Легитимност управо захтијева да се примјена ових мјера сведе
на оне случајеве и на ону мјеру која је нужна за остваривање опште сврхе
примјене кривичних санкција. Ако се тај циљ може остварити примјеном
неке друге кривичне санкције код које је принудни (репресивни) карактер
заступљен у мањој мјери, тада кажњавање губи свој легитимитет и претвара се у одмазду према учиниоцу због извршеног кривичног дјела. Она
се примјењује против и мимо воље учиниоца кривичног дјела као одговор
друштва на његову противправну дјелатност. Састоји се у одузимању или
ограничавању слобода и права учиниоцу кривичног дјела,
(2) Казна има одређену сврху која се жели постићи њеним прописивањем, изрицањем и извршењем20. То је, прво, општа сврха, која је заједничка за све кривичне санкције. Она се огледа у сузбијању противправних
дјела (кривичних дјела) којима се повређују или угрожавају вриједности
заштићене кривичним законодавством (члан 41 став 3 КЗ). И, друго, казна има и посебну сврху (члан 43 КЗ), а то је: а) спречавање учиниоца да
убудуће чини кривична дјела и његово преваспитање (специјална превенција), б) утицај на друге да не чине кривична дјела (општа превенција)
и в) изражавање друштвене осуде за кривично дјело, развијање и јачање
одговорности и свијести код грађана о опасности и штетности кривичних
дјела и оправданости кажњавања, те о неопходности поштовања закона
(општа превенција).
(3) Казна мора да буде предвиђена у закону прије него што је кривично
дјело учињено. Ово је начело законитости које је садржано у члану 2 КЗ
према коме се кривичне санкције прописују само законом, као и да нико
не може бити кажњен за кривично дјело које прије него што је извршено
није било законом прописано као кривично дјело, нити му се може изрећи
казна која није била прописана тим законом. То значи да казну не може да
пропише ниједан други орган сем законодавног, односно да казну изиче
суд у границама законом прописаним, на начин и по поступку који су законом одређени,
(4) Казна се може изрећи само учиниоцу кривичног дјела који је кривично одговоран за учињено дјело. То значи да постоје двије претпоставке за примјену казне: а) учињено или покушано кривично дјело и б) постојање кривичне одговорности на страни учиниоца у вријеме извршења
дјела. Дакле, казна се не може изрећи лицу које није учинило кривично
19 Љубиша Лазаревић, Коментар Кривичног законика Републике Србије (Београд: 2005), 159.
20 Види Драган Јовашевић, Лексикон кривичног права (Београд: 2011), 589-591.
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дјело или није доказано да га је учинило, као ни лицу које није кривично
одговорно за учињено дјело и
(5) Казну изриче суд (суд опште надлежности) у законом прописаном
кривичном поступку.
4. СИСТЕМ КАЗНИ
Систем казни је скуп свих казни садржаних у кривичном законодавству државе, начин њиховог прописивања и изрицања, као и њихов међусобни однос. У циљу што ефикасније борбе против криминалитета сва
савремена кривична законодавства предвиђају више врста казни што је
неопходно да би могла да се оствари индивидуализација у кажњавању, тј.
да се сваком учиниоцу за конкретно кривично дјело одмјери казна којом
се најбоље постиже сврха кажњавања. Према томе, постојање већег броја
казни условљавају два фактора: а) потреба успјешне борбе против криминалитета и б) потреба прилагођавања казне учиниоцу кривичног дјела
ради остварења његове ресоцијализације.
КЗ у члану 42 утврђује да се према учиниоцима кривичних дјела могу
изрећи сљедеће врсте казни: а) казна дуготрајног затвора, б) казна затвора (лишење слободе), в) новчана казна и г) забрана управљања моторним
возилом. Главне казне су казна дуготрајног затвора и казна затвора. Новчана казна се може изрећи и као главна, и као споредна казна. Забрана
управљања моторним возилом се може изрећи само као споредна казна
заједно са казном затвора, новчаном казном или условном осудом. Ако је за
једно кривично дјело прописано више казни, само се једна казна може изрећи као главна казна. За кривична дјела која су учињена из користољубља
новчана казна се може изрећи као споредна казна и када није прописана
законом или када је прописано да ће се учинилац казнити казном затвора
или новчаном казном, а суд као главну казну изрекне казну затвора.
Систем казни у Републици Српској има сљедеће карактеристике21: а)
постојање малог броја казни, б) законитост у изрицању казни. Суд може
изрећи само ону казну која је законом предвиђена за кривично дјело прије
него што је дјело извршено, осим у случају изрицања новчане казне која се
може изрећи и: а) када није прописана за кривично дјело ако је оно учињено из користољубља, б) када је законом прописано да се учинилац може
казнити затвором или новчаном казном, а суд као главну казну изрекне
казну затвора, в) не постоје казне против: живота, тјелесног интегритета
21 Види Хорватић, Казнено право, Општи дио, 163-169.
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и грађанских права и г) за једно кривично дјело може се изрећи само једна главна и једна споредна казна.
4.1. Казна затвора
Казна лишења слободе (казна затвора) се састоји у одузимању слободе
кретања учиниоцу кривичног дјела за у судској пресуди одређено вријеме и његовом смјештању у посебну заводску, пенитенсијарну установу22.
У правној теорији има схватања према којима постоје четири форме одузимања слободе примјеном кривичноправне принуде23. То су: а) казна затвора, б) казна дуготрајног затвора, в) казна кућног затвора и г) казна малољетничког затвора24. Прве двије форме нису различите врсте казни затвора, већ се разликују само по дужини трајања. Прва форма има редовну
примјену, а друга је изузетак. Трећа форма је само начин извршења краткотрајне казне затвора, док је четврта форма посебног карактера због лица
према коме се може изрећи.
У свим савременим казненим системима казна лишења слободе заузима централно мјесто25. Највећи број кривичних дјела запријећен је овом
казном јер она пружа највише могућности да се оствари сврха кажњавања
која се састоји у специјалној превенцији - спречавању учиниоца да убудуће
чини кривична дјела и његово преваспитање са циљем поновног укључивања у нормалан друштвени живот. Казна лишења слободе је уведена у
кривично право на приједлог Бекарије, и то прво у француском Кривичном законику из 1791. године, одакле је продрла у друга законодавства.
Затварање које је до тада примјењивано имало је карактер обезбјеђења
присуства учиниоца кривичног дјела - да би се над њим извршила смртна
или тјелесна казна. У поређењу са тјелесним казнама које су се састојале
у мучењу и сакаћењу, што је остављало трајне посљедице инвалидитета,
увођење казне лишења слободе, под утицајем учења класичне школе кривичног права - представља велики напредак.
Казна затвора је основна врста казне која је самостално или алтернативно са другим казнама прописана за сва кривична дјела у посебном дијелу
КЗ. Она се може изрећи само као главна казна. То је казна против слободе.
Она се може изрећи само када је законом прописана за одређено кривично дјело, и то у распону од три мјесеца до 20 година (члан 46 КЗ). Изриче
се на пуне године и пуне мјесеце, а до шест мјесеци и на пуне дане. Казну затвора у трајању до шест мјесеци суд може изрећи само ако посебне
22 Милош Радовановић, Кривично право, Општи дио (Београд: 1975), 250.
23 Види Селиншек, Казенско право, Сплошни дел ин основе посебнега дела, 264-267.
24 Види Новоселец, Општи дио казненог права, 342-348.
25 Види Петровић, Јовашевић и Ферхатовић, Кривично право 2, 88-97.

147

Година 24.

СРПСКА ПРАВНА МИСАО

Број 51.

околности учињеног кривичног дјела и учиниоца показују да се новчаном
казном не може постићи сврха кажњавања или да се новчана казна не може
извршити, осим у два случаја: а) ако се ради о казни суплеторног затвора
као замјени за неплаћену новчану казну и б) ако се ради о казни затвора у
случају опозивања условне осуде.
4.2. Кућни затвор
Изречена казна затвора у трајању до једне године може се изузетно извршити и у просторијама у којима осуђени станује (кућни затвор). Значи,
кућни затвор (члан 46 став 5 КЗ) није самостална врста казне затвора, већ
облик, форма извршења кратке казне затвора у трајању до једне године.
Ова се казна изриче: а) изузетно, б) одређеном лицу - лицу које је старо
или изнемогло, тешко болесно, инвалидно лице, трудна жена, самохрани
родитељ малољетне дјеце, в) ако се може очекивати да ће се на овај начин постићи сврха кажњавања и без институционалног затварања и г) ако
се учинилац дјела сагласи са примјеном ове казне. Ова се казна не може
одредити лицу које је осуђено за кривично дјело против брака и породице
који живи са оштећеним у истом породичном домаћинству.
При одређивању овог начина извршења казне затвора осуђени не смије
напуштати просторе у којима станује, осим у случајевима који су прописани законом. У случају да осуђени прекрши забрану напуштања простора становања, суд може да одреди да се остатак казне затвора издржи у
заводској (пенитенсијарној) установи. Ако не постоје услови да се електронским или телекомуникационим средствима контролише извршење
кућног затвора, суд може да одреди предузимање мјера контроле и надзора од стране полиције у мјесту становања осуђеног, уз обавезу да му се
редовно доставља извјештај о извршењу контроле и надзора.
4.3. Казна дуготрајног затвора
У државама које су под утицајем аболиционистичких идеја укинуле
смртну казну, поставило се питање којим средствима се друштво - држава
може заштитити од најопаснијих облика противправног, друштвено опасног и штетног понашања појединаца и група у виду кривичних дјела, посебно у случајевима када се ради о професионалним делинквентима или
делинквентима у поврату (мултирецидивистима). Као једна од мјера за
замјену смртне казне прихваћена је казна затвора (лишење слободе кретања осуђеног лица за у пресуди одређено вријеме)26. Ова се казна могла
26 Јовашевић, Кривично право, Општи дио, 205-206.
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изрицати у различитом временском трајању, зависно од система постојања
једне или више казни затвора27.
За најтежа кривична дјела и најопасније учиниоце тих дјела, сва савремена кривична законодавства предвиђају: а) дуговремену, дуготрајну
казну затвора и б) казну доживотног затвора28. На овај се начин може постићи ефикасна заштита друштва, односно друштвених вриједности од повређивања или угрожавања вршењем кривичних дјела од стране посебно
опасних, професионалних делинквената. Но, паралелно са увођењем дуговременог или доживотног затвора (робија, заточење и сл.), у теорији се
сврсисходност ове најтеже казне доводи у питање.
У кривичном праву Републике Српске казна дуготрајног затвора је посебна, самостална врста казне лишења слободе у трајању од 25 до 45 година (члан 45 КЗ). Она се може прописати само за најтежа кривична дјела
и најтеже облике тешких кривичних дјела која су учињена са умишљајем.
Значи да је за прописивање ове најтеже казне потребно испуњење два кумулативна услова: а) да се ради о најтежем кривичном дјелу или најтежем
облику тешког кривичног дјела и б) да се ради о кривичном дјелу које је
извршено са умишљајем (чиме је примјена ове капиталне казне искључена за нехатна кривична дјела). Примјена ове казне је искључена према: а)
лицу које у вријеме извршења кривичног дјела није навршило 21 годину
живота (млађе пунољетно лице) и б) трудној жени.
Ова се казна не може прописати као једина казна за одређено кривично дјело, већ се увијек алтернативно прописује са казном затвора. Казна
дуготрајног затвора се увијек изриче на пуне године. У случају њеног изрицања, условни отпуст, амнестија и помиловање се могу дати под посебним условима - након издржане двије трећине изречене казне. Увођење ове
казне је условила потреба да се попуни празнина настала укидањем смртне казне. Она има низ предности у односу на казну доживотног затвора
јер је њено максимално трајање увијек потпуно извјесно за осуђено лице,
а примјеном амнестије и помиловања се може и скратити.

27 Хорватић, Казнено право, Општи дио, 177-178.
28 Када је директном примјеном члана 1 Протокола 6 уз Европску конвенцију за заштиту људских
права и основних слобода искључена могућност изрицања смртне казне учиниоцу кривичног
дјела за које је смртна казна алтернативно прописана уз казну затвора са општим максимумом од
15 година, суд је био овлашћен да учиниоцу таквог дјела изрекне казну затвора од 20 година. Зато,
када је оптуженом за кривично дјело убиства изречена казна затвора од 20 година, таквом одлуком о
казни није учињена повреда закона на штету оптуженог (пресуда Врховног суда Републике Српске,
Кж. 146/2003 од 25. марта 2004. године).
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4.4. Условни отпуст
Условни отпуст се састоји у отпуштању осуђеног лица са издржавања
казне затвора прије него што ју је у потпуности издржало, под условом
да до истека времена за које је изречена казна - не учини ново кривично
дјело29. Ако такво лице не изврши кривично дјело за вријеме док му казна тече, неће доћи до опозивања условног отпуста30. У функционалном
смислу31 условни отпуст је дио изречене казне затвора јер утиче на њену
садржину будући да се институционални третман у заводској установи
замјењује третманом на слободи. То је посебан облик издржавања „казне
лишења слободе на слободи“32.
Условни отпуст представља криминалнополитичку и пенолошку мјеру
којом се врши допунска индивидуализација казне и остварује ресоцијализација осуђеног, уз његово лично и активно учешће, када се, с обзиром на
постигнуте резултате специјално - превентивног садржаја, може скратити
претходно одмјерено вријеме трајања лишења слободе. У теорији се могу
наћи схватања према којима је условни отпуст основ за гашење казне или
законска сметња за даље извршење казне. П. Новоселец сматра да ово није
основ за гашење казне јер постоји могућност њеног извршења у случају
опозива условног отпуста, па је чак тешко и тврдити да је условни отпуст
сметња за даље извршење казне јер су неки облици извршења казне, као
мјере помоћи и надзора, могући и за вријеме трајања условног отпуста.
Условни отпуст33 се може дати сваком лицу које издржава: а) казну затвора, б) казну дуготрајног затвора, в) казну малољетничког затвора, г)
васпитну мјеру упућивања у васпитну установу и д) васпитну мјеру упућивања у васпитно-поправни дом. Два су услова за давање условног отпуста
код изречене казне затвора и казне дуготрајног затвора (члан 47 КЗ). То су:
а) формални услов - да је осуђени издржао двије трећине изречене казне
затвора или дуготрајног затвора, при чему се овај рок рачуна од дана када
је започето извршење казне, али са ограничењем да се условни отпуст не
може дати прије извршења најмање три мјесеца затвора и б) материјални
услов - да је осуђени у току издржавања казне испољавао примјерно владање, залагање на раду и активно учествовање у процесу ресоцијализације,
тако да се са основом може очекивати да ће се на слободи добро владати,

29 Види Новоселец, Општи дио казненог права, 355-360.
30 Хорватић, Казнено право, Општи дио, 181-182.
31 Павишић, Грозданић и Веић, Коментар Казненог закона, 221-222.
32 Види Ксенија Турковић, et al. Коментар Казненог закона (Загреб: 2013), 278-281.
33 Види Петровић, Јовашевић и Ферхатовић, Кривично право 2, 97-106.

150

Драган Јовашевић , Марина М. Симовић

КАЗНЕНИ СИСТЕМ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПРЕМА КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ ИЗ 2017. ГОДИНЕ

а нарочито да до истека времена за које је изречена казна неће извршити
ново кривично дјело34.
Условни отпуст одобрава комисија за условни отпуст коју именује министар правде35. Ова комисија, при оцјени да ли ће одобрити условни отпуст, цијени: а) личност осуђеног, б) његов ранији живот и осуђиваност,
в) да ли је против њега у току други кривични поступак, г) његов однос
према извршеном кривичном дјелу и жртви, д) његово понашање током
издржавања казне затвора и степен ресоцијализације, ђ) успјешност примјене програма извршавања казне затвора и извршавања радних обавеза,
узимајући у обзир његову радну способност, е) да ли је дошло до промјене
његовог понашања након извршења кривичног дјела и ж) друге околности
које показују да је према њему постигнута сврха кажњавања36.
Условни отпуст код казне малољетничког затвора се даје у смислу члана
53 Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном
поступку, ако су испуњена два услова: а) да је малољетник издржао најмање
трећину изречене казне малољетничког затвора, али најмање шест мјесеци и б) да је суд дошао до увјерења да се на основу постигнутог успјеха у
извршењу изречене казне може оправдано очекивати да ће се такво лице
на слободи добро понашати (владати) и да неће вршити кривична дјела. У
овом случају се осуђеном лицу на условном отпусту може изрећи васпитна
мјера појачаног надзора, уз могућност примјене једне или више посебних
обавеза. На сличан начин се може дати и условни отпуст када је малољетном учиниоцу кривичног дјела изречена нека од заводских васпитних мјера
(упућивање у васпитну установу и упућивање у васпитно-поправни дом).
Два су услова за давање условног отпуста у овом случају (члан 43 Закона о
заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку):
а) ако је малољетник провео у заводској установи најмање шест мјесеци и
б) ако се на основу успјеха постигнутог у току васпитања може оправдано
очекивати да малољетник убудуће неће вршити кривична дјела и да ће се у
средини у којој буде живио добро понашати. За вријеме условног отпуста
суд може да одлучи да се малољетнику изрекне мјера појачаног надзора
уз могућност примјене једне или више посебних обавеза.
Ако условни отпуст не буде опозван, сматра се да је осуђени издржао
у цијелости изречену казну. Но, ако условно отпуштени не оправда указано повјерење, долази до опозивања условног отпуста и његовог поновног
враћања у заводску установу.
34 Види Милош Бабић и Иванка Марковић, Кривично право, Општи дио (Бања Лука: 2008), 218-221.
35 Поступак давања условног отпуста уређује Закон о извршењу кривичних санкција Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 12/10 и 117/11).
36 Види Мијат Шуковић, Условни отпуст (Београд: 1971), 45-61.
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Постоје двије врсте опозивања условног отпуста. То су: а) обавезно и
б) факултативно опозивање условног отпуста (члан 48 КЗ). О опозивању
условног отпуста одлучује суд. До обавезног опозивања условног отпуста
долази ако су испуњени сљедећи услови: а) када условно отпуштени, за
вријеме док се налази на условном отпусту, изврши једно или више кривичних дјела или када му се суди за кривично дјело које је учинио прије
него што је условно отпуштен и б) да је за новоизвршено или новооткривено кривично дјело изречена казна затвора преко једне године (члан 48
став 1 КЗ). До факултативног опозивања условног отпуста долази ако су
испуњени сљедећи услови: а) ако условно отпуштени, за вријеме трајања
условног отпуста, учини једно или више кривичних дјела или му се суди
за кривична дјела која је учинио прије него што је условно отпуштен и б)
ако је за новоизвршено или новооткривено кривично дјело изречена казна затвора до једне године. При оцјени да ли ће опозвати условни отпуст,
суд нарочито узима у обзир: а) сродност учињених кривичних дјела и њихов значај, б) побуде из којих су дјела учињена и в) друге околности које
указују на оправданост опозивања условног отпуста (члан 48 став 2 КЗ).
Када опозове условни отпуст, суд изриче казну примјеном правила о
одмјеравању казне за дјела у стицају, узимајући раније изречену казну као
већ утврђену. Дио казне који је осуђени издржао по ранијој осуди се урачунава у нову казну, а вријеме које је провео на условном отпусту се не
урачунава. Ако условно отпуштени буде осуђен на казну затвора до једне
године, а суд не опозове условни отпуст, тада се продужава условни отпуст за вријеме које је осуђени провео на издржавању казне затвора. Поред опозивања условног отпуста од стране суда, КЗ изузетно дозвољава
могућност његовог опозивања одлуком комисије за условни отпуст под
условима који су уређени прописима о извршењу кривичних санкција
(члан 48 став 6 КЗ).
4.5. Новчана казна
Новчана казна37 је једина имовинска казна којом се учиниоцу кривичног дјела утврђује обавеза да у одређеном року уплати пресудом одређени
новчани износ у корист државе. У случају неиспуњења ове обавезе, новчана казна се замјењује казном затвора. Изрицањем новчане казне између
учиниоца кривичног дјела и државе ствара се облигациони однос у коме
се држава појављује као повјерилац, а учинилац дјела као дужник38. То је
37 Драган Јовашевић, ,,Примјена новчане казне у кривичном праву Републике Србије“, у Зборник
Правног факултета у Нишу, (55) (Ниш: Правни факултет у Нишу, 2010), 47-72.
38 Види Павишић, Грозданић и Веић, Коментар Казненог закона, 212-217.
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једна од најстаријих врста казни настала у вријеме претварања приватне освете у композицију (откупнина, умир, крвнина). То је дакле, и казна
прошлости и казна будућности, која се сматра најлакшом казном39.
Новчана казна се може изрећи као главна и као споредна казна (члан 44
став 2 КЗ). Као главна казна, она се може изрећи када је у КЗ одређена алтернативно са казном затвора. За кривична дјела која су учињена из користољубља, новчана казна као споредна казна се може изрећи: а) када није
прописана законом и б) када је законом прописано да ће се учинилац казнити затвором или новчаном казном, а суд као главну казну изрекне казну
затвора (члан 44 став 5 КЗ). Новчана казна се изриче у два облика. То су:
а) у одређеном износу и б) у дневним износима. Приликом одмјеравања
новчане казне суд је дужан да узме у обзир све околности које су везане
за кривично дјело и личност учиниоца кривичног дјела, али и околности
везане за његово имовинско стање40. Новчана казна се у Републици Српској изриче у одређеном износу, а ако је могуће утврдити приходе и расходе учиниоца кривичног дјела (дакле, супсидијарно) - изриче се новчана
казна у дневним износима (члан 49 став 1 КЗ).
Новчана казна у одређеном износу (члан 49 став 2 КЗ) је основни, примарни облик новчане казне који суд изриче учиниоцу кривичног дјела у
одређеном, фиксном износу који се креће од 300 до 200.000 КМ. Од овог
општег максимума постоји један изузетак - када се ради о кривичном дјелу које је учињено из користољубља, тада се новчана казна може изрећи
у износу до 2.000.000 КМ.
Новчана казна у дневним износима (члан 49 ст. 3-5 КЗ) је други, супсидијарни облик новчане казне која се изриче ако је могуће утврдити приходе и расходе учиниоца. Она се одмјерава у двије фазе: а) прво се утврђује
број дневних износа и б) затим висина једног дневног износа у новцу. До
износа новчане казне суд долази множењем утврђеног броја дневних износа
са утврђеном вриједношћу једног дневног износа. Број дневних износа се
креће од 10 до 360, односно до 1.500 дневних износа - ако се ради о кривичном дјелу које је извршено из користољубља. При томе, суд одређује
број дневних износа имајући у виду олакшавајуће и отежавајуће околности извршеног кривичног дјела и личности његовог учиниоца, као и сврху кажњавања. У другој фази, суд висину једног дневног износа новчане
казне одређује тако што узима у обзир висну дневног дохотка учиниоца
кривичног дјела према износу његове тромјесечне нето плате и његова
друга примања, као и нужне расходе.
39 Види Турковић, et al. Коментар Казненог закона, 60-64.
40 Види Хорватић, Казнено право, Општи дио, 168-172.
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Приликом одређивања висине износа новчане казне суд узима у обзир
податке који у тренутку изрицања казне нису старији од шест мјесеци (како
би се изречена казна заштитила од економских и инфлаторних кретања).
Ове податке који суду нису познати, доставља сâм учинилац кривичног
дјела у року који одреди суд, а најкасније до завршетка главног претреса
у кривичном поступку. Висина дневног износа новчане казне се креће од
30 до 1.000 КМ. Комбинацијом ове двије фазе се индивидуализира укупан износ новчане казне.
Код изрицања новчане казне суд је дужан у пресуди да одреди и рок
њеног плаћања који не може да буде краћи од 15 дана ни дужи од три мјесеца (члан 50 став 1 КЗ). Рок се рачуна од дана правноснажности пресуде.
У оправданим случајевима, суд може да дозволи исплату новчане казне у
отплатама (ратама), али је тада дужан да одреди број рата, њихов износ и
рок исплате који не може да буде дужи од једне године. Наплаћене новчане
казне представљају приход буџета Републике Српске. Ако осуђено лице не
плати новчану казну у одређеном року у цијелости или дјелимично, суд ће
наредити њено принудно извршење у законом прописаном поступку. Ако
се, пак, новчана казна не може наплатити ни принудним путем у року од
једне године, суд доноси одлуку о замјени новчане казне казном затвора
(суплеторни затвор) тако што ће 50 КМ, односно сваки започети дневни
износ новчане казне замијенити једним даном казне затвора, с тим да казна затвора у том случају не може бити дужа од двије године41.
Уколико осуђено лице исплати само дио новчане казне, остатак се претвара у казну затвора, а ако осуђени исплати и остатак новчане казне, тада
се извршење казне затвора обуставља. Ако осуђени нема стално пребивалиште или боравиште у Босни и Херцеговини новчана казна се наплаћује
без одлагања. У случају да се не може обезбиједити наплата новчане казне на овај начин, суд је, без одлагања, замјењује казном затвора. Послије
смрти осуђеног лица, новчана казна се не извршава.

41 Суплеторни затвор је, према схватању правне теорије, крајње непопуларно рјешење, крајње
сумњиве правне природе с гледишта кривичне одговорности, али и сврхе казне. Изречена новчана
казна је, с обзиром на степен кривичне одговорности и природу и тежину учињеног кривичног
дјела, блажа казна по врсти и садржини од казне затвора у коју се трансформише у случају потпуног
или дјелимичног неплаћања. Стога, многе државе траже другачија рјешења за неплаћање новчане
казне: могућност оброчног плаћања новчане казне, привремену обуставу извршења новчане казне
и сл. (Види Грозданић, Шкорић и Мартиновић, Казнено право, Општи дио, 214-216).

154

Драган Јовашевић , Марина М. Симовић

КАЗНЕНИ СИСТЕМ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПРЕМА КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ ИЗ 2017. ГОДИНЕ

4.6. Забрана управљања моторним возилом
Ова врста казне у Републици Српској је прописана у члану 51 КЗ42.
Може се изрећи само као споредна казна уз казну затвора, новчану казну
или условну осуду. Она се састоји у забрани учиниоцу кривичног дјела
да управља моторним возилом одређене врсте или категорије за одређено вријеме. Изриче се учиниоцу кривичног дјела угрожавања јавног саобраћаја, при чему се одређује и вријеме њеног трајања од шест мјесеци
до пет година43. Ако се ради о учиниоцу кривичног дјела гдје је усљед угрожавања јавног саобраћаја наступила смрт једног или више лица, тада
се ова казна може изрећи у трајању од једне до осам година рачунајући од
дана правноснажности одлуке, с тим да се вријеме проведено у затвору не
урачунава у њено трајање44.
При изрицању условне осуде суд може одредити да ће се условна осуда
опозвати ако осуђени прекрши забрану управљања моторним возилом45.
Ако је ова казна изречена лицу које има страну возачку дозволу, тада се
забрана односи на управљање моторним возилом на територији Републике
Српске46. Ако је осуђени управљао моторним возилом за вријеме трајања
изречене казне, суд ову казну замјењује казном затвора тако што ће за сваких шест мјесеци забране управљања моторним возилом одредити један
мјесец затвора47.
Ова казна може да има двојаку садржину. То су: а) одузимање возачке
дозволе и б) забрана издавања возачке дозволе у периоду трајања забране
управљања моторним возилом. Иако се ради о казни која се факултативно
изриче по нахођењу суда, могуће је и њено обавезно изрицање у законом
прописаним случајевима.
5. ОДМЈЕРАВАЊЕ КАЗНЕ
Различити су облици и видови противправног понашања појединаца и
група којима се повређују или угрожавају заштићене друштвене вриједности. За учиниоце ових понашања закони свих држава предвиђају кри42 Види Новоселец, Општи дио казненог права, 429-432.
43 Види Павишић, Грозданић и Веић, Коментар Казненог закона, 59-261.
44 Хорватић, Казнено право, Општи дио, 241-242.
45 Види Петровић, Јовашевић и Ферхатовић, Кривично право 2, 114-118.
46 Види Селиншек, Казенско право, Сплошни дел ин основе посебнега дела, 316-318.
47 Мјера забране управљања моторним возилом изриче се возачу под законом прописаним условима
без обзира на то да ли је возач у вријеме извршења кривичног дјела стекао право на управљање
моторним возилом (рјешење Окружног суда у Бањoj Луци, 011-0- Пж. 06-000 788 од 1. августа
2006. године).
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вичне санкције које се темеље на начелу правичности - да сваки учинилац
кривичног дјела буде кажњен за учињено дјело48. Но, да би суд у складу са
законом одређеним правилима учиниоцу кривичног дјела могао да изрекне једну или више казни или других кривичних санкција - потребно је да
буду испуњени услови предвиђени одредбама КЗ49. Ти услови се односе
на систем правила о одмјеравању казне која треба да буде индивидуализирана конкретном учиниоцу конкретног кривичног дјела и саображена
са сврхом кажњавања.
Одмјеравањем казне суд врши индивидуализацију казне на тај начин
што учиниоцу кривичног дјела изриче казну која по врсти и висини пружа највеће изгледе за остварење сврхе кажњавања, односно за остварење
заштите друштва и друштвених добара, с једне стране, и за остварење
специјалне и генералне превенције, с друге стране. Правилним и законитим одмјеравањем казне се остварује и сврха (функција) кривичног законодавства. Претпоставка за то је проналажење праве мјере у међусобном
односу и усклађивању два основна начела кривичног права: а) начела законитости - казна се мора одмјерити само у оквиру законом прописаних
граница и б) начела праведности и сразмјерности (казна мора бити прилагођена конкретном кривичном дјелу и учиниоцу).
Одмјеравање казне је одређивање врсте и висине казне која се изриче
учиниоцу за кривично дјело. У правној теорији, али и у иностраном кривичном законодавству (нпр. Хрватске) се умјесто појма „одмјеравање казне“ користи појам „избор врсте и мјере казне“. Тај избор казне може да
буде двојаке врсте. То су: а) законски избор и б) судски избор казне. Сматра се да је примарни задатак суда да одмјери казну тако да њоме буду остварене све сврхе кажњавања, односно да се њоме: а) изравна кривична
одговорност учиниоца, б) оствари ретрибуција и в) оствари специјална и
генерална превенција. Код одмјеравања казне се узимају у обзир околности како би се учиниоцу одредила казна по врсти и висини која би одговарала тежини учињеног кривичног дјела и степену кривичне одговорности
његовог учиниоца, те да се њом оствари сврха кажњавања.
У одређивању казне учиниоцу за одређено кривично дјело могу да учествују разни државни органи, па се тако разликују: а) законско, б) судско и
в) административно (пенитенсијарно) одмјеравање казне. Но, у правној теорији се могу наћи и таква схватања која разликују само законско и судско
одмјеравање казне, при чему се истиче да само судско одмјеравање казне

48 Види Павишић, Грозданић и Веић, Коментар Казненог закона, 222-224.
49 Види Драган Јовашевић, Коментар Кривичног закона СР Југославије (Београд: 2002), 246-257.
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представља одмјеравање казне у правом смислу ријечи, док законодавац
само врши оквирно одмјеравање казне in abstracto.
При редовном или уобичајеном одмјеравању казне учиниоцу кривичног
дјела, суд у кривичном поступку утврђује све олакшавајуће и отежавајуће
околности како би, у оквиру законом прописане казне, одредио врсту и
мјеру казне којом се на најпотпунији начин може остварити сврха кажњавања50. Дакле, олакшавајуће и отежавајуће околности су околности које се
односе на кривично дјело или учиниоца, а које утичу да казна буде мања
или већа у границама које су законом прописане за учињено дјело. То су
околности које карактеришу конкретно кривично дјело и његовог учиниоца, а које имају утицај на избор врсте и мјере казне у конкретном случају51.
Околности које утичу да се учиниоцу изрекне блажа казна у оквиру
посебног минимума и посебног максимума називају се олакшавајућим,
док се околности које утичу да се изрекне строжија казна називају отежавајућим. Олакшавајућим и отежавајућим околностима врши се индивидуализација казне, њено саображавање и прилагођавање тежини кривичног
дјела и степену кривичне одговорности његовог учиниоца. Примјеном
ових околности могуће је да се учиниоцима истих дјела изрекну различите казне. Оне, дакле, имају такав значај да дају криминалнополитичку
карактеристику учиниоца кривичног дјела52.
КЗ олакшавајуће и отежавајуће околности одређује у оквиру општих
правила о одмјеравању казне када у одредби члана 52 налаже суду да
учиниоцу кривичног дјела одмјери казну:
(1) у границама које су законом прописане за извршено дјело,
(2) имајући у виду сврху кажњавања. Сврха кажњавања је идеја водиља
за одмјеравање казне. Примарни је задатак суда да казну одмјери тако да
њоме буде остварена сврха кажњавања. Казна се мора одмјерити тако да
се њоме изравна кривица и оствари ретрибуција, али, истовремено, и да
се оствари генерална и специјална превенција53 и
(3) узимајући у обзир све околности које утичу да казна буде мања или
већа, а нарочито: а) степен кривичне одговорности, б) побуде из којих
је дјело учињено, в) јачину угрожавања или повреде заштићеног добра,
50 Види Радовановић, Кривично право, Општи дио, 263-266.
51 Околност да је оптужени кривично дјело полно насиље над дјететом извршио искориштавањем
односа стараоца жртве полног насиља, има карактер отежавајуће околности при одмјеравању
казне, а породичност оптуженог који је отац двоје дјеце - нема значај олакшавајуће околности при
одмјеравању казне за исто кривично дјело (пресуда Врховног суда Републике Српске, Кж. 3/2003
од 15. јула 2003. године).
52 Види Борислав Петровић и Драган Јовашевић, Кривично (казнено) право Босне и Херцеговине,
Општи дио (Сарајево: 2005), 309-312.
53 Новоселец, Општи дио казненог права, 399.
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г) околности под којима је дјело учињено, д) ранији живот учиниоца, ђ)
личне прилике учиниоца, е) држање учиниоца послије учињеног кривичног
дјела и ж) друге околности које су од значаја за одмјеравање казне. При
одмјеравању новчане казне суд посебно узима у обзир имовинско стање
учиниоца. Околност која је обиљежје кривичног дјела не може се узети
у обзир и као отежавајућа, односно олакшавајућа (забрана двоструког
вредновања), осим у сљедећим случајевима: а) ако прелази мјеру која је
потребна за постојање кривичног дјела или одређеног облика кривичног
дјела и б) ако постоје двије или више оваквих околности, а само је једна
од њих довољна за постојање тежег, односно лакшег облика кривичног
дјела (члан 52 став 2 КЗ).
Поред наведених околности, које зависно од своје природе и значаја у
конкретном случају могу да имају карактер и олакшавајуће и отежавајуће
околности, КЗ изузетно предвиђа још двије околности које могу да имају
само карактер отежавајуће околности. То су: а) чињење кривичног дјела из
мржње (члан 52 став 3 КЗ), осим ако мржња није квалификаторна околност54
и б) чињење кривичног дјела у поврату. При томе ће суд посебно узети у
обзир да ли је раније учињено кривично дјело исте врсте као и ново дјело,
да ли су оба дјела учињена из истих побуда и колико је времена протекло
од раније осуде, односно од издржане или опроштене казне.
То значи да суд при одмјеравању казне има у виду три критеријума: а)
границе прописане казне, б) остварење сврхе кажњавања и в) олакшавајуће
и отежавајуће околности. Све олакшавајуће и отежавајуће околности55 се
могу подијелити, зависно од тога да ли се односе на кривично дјело или
његовог учиниоца, на објективне и субјективне. Као објективна околност
сматра се јачина угрожавања или повреде заштићеног добра (дакле, обим
и интензитет проузроковане посљедице кривичног дјела). Као субјективне
околности сматрају се: степен кривичне одговорности, побуде из којих је
дјело учињено, ранији живот, личне прилике и држање учиниоца послије
учињеног кривичног дјела.
Околности под којима је дјело учињено могу да буду објективне
и субјективне природе. Овакво одмјеравање казне, с обзиром на
карактеристике учиниоца дјела (субјективна индивидуализација) и
одмјеравање казне с обзиром на карактеристике кривичног дјела (објективна
индивидуализација), прераста у јединствену субјективно-објективну
индивидуализацију казне јер се само на тако јединственим основама,
54 Мржња постоји, у смислу члана 123 тачка 21 КЗ, ако је кривично дјело извршено у потпуности
или дјелимично због расне, националне или етничке припадности, језика, вјерског увјерења, боје
коже, пола или сексуалног опредјељења, здравственог статуса или родног идентитета неког лица.
55 Види Хорватић, Казнено право, Општи дио, 185-197.
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полазећи од прописане казне у закону, може у потпуности изреченом казном
остварити сврха кажњавања. У домаћем кривичном праву нису исцрпно
наведене све отежавајуће и олакшавајуће околности, већ само неке на које
KЗ посебно указује. Поред тога, ниједна околност није унапријед означена
као отежавајућа или као олакшавајућа (осим мржње и поврата), већ свака,
зависно од своје садржине и природе у конкретном случају, може да дјелује
као отежавајућа или олакшавајућа код одмјеравања казне. И најзад, све
околности се узимају у цјелини и у односу на конкретно кривично дјело
и конкретног учиниоца тог дјела56.
Степен кривичне одговонрости учиниоца зависи од степена испољавања
њена два елемента: а) свијести и б) воље као саставних дијелова, како
урачунљивости, тако и умишљаја, односно нехата. То значи да суд цијени да
ли је лице било потпуно или смањено урачунљиво и у ком степену, односно
ако је лице било потпуно урачунљиво, да ли је дјело учинило са директним
или евентуалним умишљајем или из нехата и са којим обликом нехата. Код
оцјене степена кривичне одговорности суд узима у обзир и чињеницу да ли
је на страни учиниоца у вријеме предузимања радње извршења постојала
намјера или циљ којим се он руководио, посебно у случајевима када ове
околности нису обухваћене описом бића одређеног кривичног дјела.
Побуде (мотиви) су унутрашњи разлози, покретачи којима се учинилац
руководио при извршењу кривичног дјела. То је околност која подлијеже
етичком вредновању. У теорији се јављају и таква схватања према којима
побуде не представљају посебне околности, већ их треба процјењивати
у вези са степеном кривичне одговорности, полазећи од чињенице да је
степен кривичне одговорности вeћи ако је мотив учиниоца негативнији и
обрнуто57. Но, законодавац је побуде издвојио као посебну околност која
се може узети у обзир код одмјеравања казне само уколико нису саставни
дио, елеменат бића кривичног дјела. За побуду се може употријебити и
ријеч мотив (разлог због кога је одређено кривично дјело учињено). Мотивација је унутрашњи подстрек на дјеловање човјека, услов сваког његовог поступања.
Према мотивима, учиниоци кривичних дјела се могу подијелити на:
а) ситуационе, пригодне делинквенте, б) делинквенте код којих претежно мотивацијско значење има непотпуно разумијевање личности и в) делинквенте код којих се побуде претежно стварају због утицаја који долазе
из околине. У литератури се чак иде и даље, па се мотиви разликују од подстрека58. Побуде могу бити по својој природи: а) позитивне - хумане када
56 Види Петровић и Јовашевић, Кривично (казнено) право Босне и Херцеговине, Општи дио, 311-314.
57 Бачић, Кривично право, Општи дио, 436.
58 Хорватић, Казнено право, Општи дио, 186.
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дјелују као олакшавајуће околности (алтруизам, патриотизам, сажаљење,
љубав, осјећање дужности или части) и б) негативне - ниске када се цијене
као отежавајуће околности (мржња, завист, пакост, грамзивост, љубомора,
похлепа). У случају да се побуда, односно мотив појављује као квалификаторна околност, она не може истовремено бити узета и као отежавајућа
околност. Међу побудама се по значају, природи и карактеру издваја мржња која увијек има карактер отежавајуће околности59.
Јачина угрожавања или повреде заштићеног добра зависи од обима и
интензитета посљедице проузроковане радњом учиниоца дјела. Тежина
посљедице одређује тежину кривичног дјела. С обзиром на то да ли је посљедица испољена у виду повреде, процјењује се да ли је она наступила
у виду уништења, оштећења (и у којој мјери) или чињења неупотребљивим одређеног добра (и за које вријеме) или је, пак, посљедица испољена
у виду стварног ургожавања добра или у могућности наступања угрожавања добра, зависиће и тежина изречене казне.
Околности под којима је кривично дјело учињено могу бити различите по природи и карактеру дејства. То могу бити околности: а) објективне
природе - мјесто, вријеме, средство, начин и природни услови под којима
је дјело учињено (нпр. слаба видљивост, вријеме поплаве, пожара, ратног
или ванредног стања) и б) субјективне природе - које се односе на учиниоца дјела или жртву (нпр. психичка стања, интерперсонални односи, дејство заблуде). Овдје се посебно узима у обзир поступак оштећеног (жртве),
односно да ли је и у којој мјери сâм допринио извршењу кривичног дјела
којим је повријеђено или угрожено неко његово правно добро.
Ранији живот указује на психолошку личност учиниоца кривичног дјела
и његову животну оријентацију. Кроз ову се околност испољава однос учиниоца према друштвеним и моралним нормама, односно вриједностима. У
ранији живот учиниоца спадају све околности, односно сви догађаји који
су се одиграли у његовом животу прије него што је извршио кривично дјело. Ако је учинилац имао примјеран живот и беспријекорну прошлост, тј.
ако није кажњаван, ако је добар радник, добар отац породице, ако је лично
поштен и цијењен у средини у којој живи и ради, те околности указују да
се не ради о личности која је морално искварена и социјално девијантна и
да се примјеном блаже казне може постићи сврха кажњавања. И обрнуто,
ако је учинилац дјела повратник или ако се одао делинквентном начину
живота, ове околности указују да је за остварење сврхе кажњавања потребно изрећи тежу казну. Од ових околности поврат има дејство отежавајуће
59 Види Грозданић, Шкорић и Мартиновић, Казнено право, Општи дио, 225-229.
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околности, док све остале околности могу дјеловати као отежавајуће или
као олакшавајуће околности - зависно од конкретног случаја.
Личне прилике учиниоца представљају околности које су везане за
услове у којима живи и ради учинилац кривичног дјела: здравствено стање
учиниоца и чланова његове уже породице, њихово старосно доба, стамбена
ситуација, имовинско стање, запосленост, породичне прилике, а нарочито
број чланова породице, посебно дјеце, њихов узраст и здравствено стање,
односи у породици, инвалидност учиниоца или чланова његове породице
и друге околности из личног и породичног живота.
Држање учиниоца послије учињеног кривичног дјела даје слику о психолошкој личности учиниоца и његовим карактерним особинама. Из ове
околности произилази став учиниоца према извршеном дјелу, али и његов однос према друштву у цјелини и његовим вриједностима, а што може
бити од значаја за његово будуће владање. Овдје се разликују двије врсте
околности. То су: а) околности које се односе на отклањање или ублажавање посљедица које су проузроковане кривичним дјелом (извињење оштећеном, пружање помоћи оштећеном, накнада причињене штете, стварно
кајање) и б) околности које се односе на понашање учиниоца у току кривичног поступка (порицање кривице, кајање, мијењање исказа, лагање,
утицај на свједоке, оптуживање невиних лица).
Одбијање признања и предузимање дјелатности у циљу прикривања
доказа о извршењу кривичног дјела и његовој кривичној одговорности не могу се узети као отежавајуће околности, будући да то представља законом обухваћени корпус права одбране оптуженог. Стварно кајање, напротив, спада у олакшавајуће околности60.
Имовинско стање учиниоца кривичног дјела је околност која је од утицаја код одмјеравања новчане казне. Суд је дужан да узме у обзир висину
дохотка и других примања, као и нужне расходе учиниоца кривичног дјела.
Поред таксативно наведених типичних околности које могу да имају
карактер олакшавајућих или отежавајућих околности код одмјеравања казне, законодавац је обавезао суд да узме у обзир и друге околности које су
од значаја за одмјеравање казне, не наводећи у чему се оне састоје. Код извршења појединих дјела могу се јавити субјективне околности које имају
специфичан карактер и не спадају у наведене категорије (старост, климак60 Новоселец разликује три врсте околности које су везане за понашање учиниоца послије извршеног
кривичног дјела: а) понашање непосредно послије извршења кривичног дјела, гдје је оно везано за
саму радњу извршења и указује на степен кривичне одговорности учиниоца, б) понашање послије
протека дужег времена што не утиче на кривичну одговорност (која се утврђује у вријеме извршења
дјела), али има улогу у процјењивању о специјално-превентивном дејству изречене казне и в)
понашање у кривичном поступку, гдје посебан значај има признање учиниоца, накнада штете и
однос према оштећеном (Новоселец, Општи дио казненог права, 403-404).
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теријум, сенилност, посебна стручност, степен образовања, осјећајност,
безосјећајност, грубост). Утицај ових околности може бити значајан код
извршења кривичног дјела, а тиме и за одмјеравање казне61.
Све ове околности суд узима у разматрање и цијени њихов утицај на
казну коју треба да одмјери и изрекне. Код сваког извршеног кривичног
дјела појављује се више околности од којих су неке олакшавајуће, а друге отежавајуће. Поступак суда код оцјене дејства ових околности може да
буде: а) аналитички и б) синтетички. Код аналитичког метода суд анализира сваку околност тако што, прво, одређује њен карактер, тј. да ли дјелује
олакшавајуће или отежавајуће (да ли иде у корист или на штету учиниоца
дјела), а потом одређује интензитет њеног дејства на повећање или снижење прописане казне. По синтетичком методу, пошто изврши класификацију околности, суд оцјењује свеукупан утицај олакшавајућих и отежавајућих околности на висину казне.
Суд у конкретном случају може да примијени један од наведених метода одмјеравања казне, али може и да комбинује њихову примјену према
свом нахођењу. Битно је да узме у обзир све околности конкретног случаја
које су битне за одмјеравање казне и да правилно оцијени њихово дејство
на висину казне. Оцјена суда је слободна, али она мора да буде реална, тј.
да одговара укупном дејству свих околности. У образложењу пресуде суд
наводи које је околности узео као олакшавајуће, а које као отежавајуће и
зашто.
6. ЗАКЉУЧАК
КЗ из јула 2017. године предвиђа разуђен систем мјера друштвене реакције према учиниоцима кривичних дјела. Тај систем кривичних санкција обухвата, на првом мјесту, казне (као најзначајније санкције које су
у посебном дијелу Законика прописане за сва кривична дјела, иако нису
најбројније, нити су најчешће изрицане), затим алтернативне мјере (раније
мјере упозорења или адмонитивне санкције), мјере безбједности (чији је
број знатно повећан у односу на друга кривична законодавства у Босни и
Херцеговини) и санкције за малољетнике (које истина не прописује КЗ,
већ посебан Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у
кривичном поступку).
Казне са својом специјалном и генералном превенцијом, гдје се на првом
мјесту истиче казна затвора, и даље представљају најзначајнију врсту кривичне санкције. Ова се казна јавља данас у четири облика. Поред казне
61 Мрвић Петровић, Кривично право, 153-154.
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затвора, у посебном дијелу КЗ су најчешће алтернативно или кумулативно прописане новчане казне, без назначења посебног минимума и максимума. И на крају, као посебну врсту казне која се изриче учиниоцима специфичних кривичних дјела - кривичних дјела против безбједности јавног
саобраћаја - КЗ предвиђа забрану управљања моторним возилом одређене
врсте или категорије за одређено вријеме (иако је ова санкција у бројним
другим законодавствима прописана као мјера безбједности чији је циљ да
се отклоне стања и услови који су довели и могу опет да доведу до извршења истог кривичног дјела).
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ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ БАНКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Мирослав Милосављевић1
Факултет за правне и пословне студије Нови Сад
Јелена Милосављевић2
Резиме:Због великог значаја банака у привредном систему и с озиром
да се на основу банкарских послова остварују јавни и приватни интереси,
у раду се изучава појмовно одређење банке, врсте банака, оснивање банке,
управљање њеним радом и пословањем, индивидуализација банке, правно
пословање, однос банке са клијентима и престанак банке.
Приликом изучавања наведене области коришћен је, првенствено, нормативни метод, да би се сазнала садржина правних норми са којима се
уређује област банкарства, пре свега у Републици Србији.
Кључне речи: банка, оснивање, упраљање, делатност, ризици.
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Банка је најзначајнији субјект банкарског права који се бави банкарским
пословима професионално, систематски, трајно и стручно, као основном
делатношћу, ради стицања добити.
Банка је посебни привредни субјект, с обзиром да се може бавити само
банкарским пословима, те да је њена делатност веома ризична и особена
и подлеже посебном правном режиму.3
Поред банака, постоје и њихове асоцијације чији је циљ да се унапреде заједнички услови за успешан рад и развој банака.4
Банчини клијенти су, такође, субјекти банкарског права у ширем смислу
и њих чине правна и физичка лица која учествују у банкарским пословима.5
1 Професор Факултета за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“ у Новом Саду, Универзитета
„Унион“ у Београду. E-mail: m.milosavljevic-ns@hotmail.com
2 Докторанд Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом Саду
3 Мирослав Милосављевић, Право привредних друштава (Нови Сад: 2011), 28
4 Милорад Бејатовић, Банкарско право и хартије од вредности (Нови Сад: 2008), 23
5 Ibid;
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Када су у питању формалноправни извори, на банке се, пре свега примењује Закон о банкама, као посебан закон, док се одредбе Законa о привредним друштвима из 2011. године, као општeг закона, које се односе на
оснивање привредног друштва, на одговорност оснивача и других лица,
на седиште и пословно име, на заступање и заступнике, на лица која
имају дужност према друштву, на индивидуалну и деривативну тужбу и
на информисање, објављивање и застарелост, као и одредбе тог закона које
се односе на акције и друге хартије од вредности акционарског друштва,
примењују на банке уколико нису у супротности са Законом о банкама.6
2. ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ БАНКЕ
Банка води порекло од латинске речи „banca“ што значи „сто за размену новца“ или клупа и први банкарски послови су обављани на тезгама
на вашарима.7
У Лексикону страних речи и израза, наводи се да се банка на италијанском језику каже banco, на француском banque, на немачком Bank и да значи новчани завод, установа која ради са новцем, посредује у кредитним
пословима, прима новац на штедњу, даје зајмове уз камату, купује и продаје хартије од вредности, страни новац итд.8
У правној и економској теорији постоји велики број различитих дефиниција банке, навешћемо неке.
Банка је привредна организација која обавља депозитне, кредитне и
друге послове у вези са новцем.9
Банка је посебно привредно друштво у правној форми акционарског
друштва, које обавља правне послове у вези са прометом новца и хартија
од вредности и одређене услужне послове.10
Банке спадају у највећу и најзначајнију групу депозитних финансијских
институција.11
Пословне банке се дефинишу као специјализована акционарска друштва, која су посебни тржишни субјекти, која су регулисана посебним законом и која имају одређене карактеристике.12
6 Члан 3. Закона о банкама („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015)- ЗОБ
7 Ивица Јанковец, Привредно право (Београд: 1999), 85
8 Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза (Београд: 1985), 101.
9 Ibid;
10 Славко Царић, et al. Привредно право (Нови Сад: 2016), 112.
11 Милорад Бејатовић , Банкарско право и хартије од вредности (Нови Сад), 23.
12 Мирко Васиљевић, Компанијско право (Београд: 200), 374
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У Закону о банкама Републике Србије, банка се одређује као акционарско друштво са седиштем у Републици Србији које има дозволу за рад
Народне Банке Србије и обавља депозитне и кредитне послове, а може обављати и друге послове у складу са законом.13
Анализом различитих дефиниција, можемо констатовати да банка има
следеће основне карактеристике:
- банка се оснива у правној форми акционарског друштва, које представља друштво капитала, које је конституисано правним послом
ради остварења заједничких циљева и интереса и на њу се примењује
Закон о привредним друштвима из 2011. године,14 као општи закон
и Закон о банкама, као посебни закон;
- банка је правни субјект који стиче својство правног лица даном
уписа у регистар привредних субјеката, што указује да је творевина
правног поретка и да је имовина потпуно одвојена од акционара;
- банка обавља, као друштво капитала, своју делатност ради стицања
добити, што указује да нису битне персоналне карактеристике акционара банке, као што је то случај код друштава лица (Ортачко
друштво и Командитно друштво), већ да је битан капитал који је
подељен на акције које су у промету;
- банка обавља делатност која је утврђена статутом, у складу са законом и то депозитним и кредитним пословима, што спада у обавезну
делатност, а може обављати и неке факултативне делатности;
- седиште банке је обавезно у домаћој држави.15
Банка у свом пословном имену мора имати реч „банка“ и нико осим ње
не може у свом пословном имену имати и у обављању своје делатности
употребити, односно користити реч „банка“ или изведеницу од те речи.16
Последњих деценија суштина банкарског пословања се значајно променила због све веће конкуренције на банкарском тржишту, глобализације
и интернационализације пословања, увођења технолошких иновација у
пословање банака, промена начина плаћања, процедура и начина плаћања
(електронско плаћање) и др.17
У Републици Србији примењује се тренутно важећи Закон о банкама и
низ других правних аката са којима се регулише област банкарства.18
13 ЗОБ
14 Објављен у „Сл. гласнику РС», бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015“
15 Васиљевић, Компанијско право, 374; Царић, Привредно право, 112-113.
16 Чл. 6 ЗОБ
17 Бејатовић , Банкарско право и хартије од вредности, 25.
18 На банке се примењују прописи из области: монетарне политике; финансијске стабилности;
сервисирања јавног дуга; девизних послова; послова са иностранством; послова платног система
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3. ВРСТЕ БАНАКА
Постоји више врста банака, зависно од критеријума који се прихвати
и користи.
Банке се могу поделити према делатности на: eмисионе (централне) и
пословне (комерцијалне) банке. Пословне банке у односу са комитентима (физичким и правним лицима), непосредно обављају послове у вези са
новцем. Пословне банке се деле на универзалне банке које обављају све
врсте банкарских послова и специјализоване банке које обављају одређену врсту банкарских послова или у одређеној области привреде, тако да
постоје: депозитне (које примају на чување новац, драгоцености, хартије од вредности, примају новац на штедњу и дају кредите грађанима);
хипотекарне (дају кредите на основу обезбеђења њиховог враћања путем хипотеке на непокретности клијента), заложне (дају кредите на бази
обезбеђења са покретним стварима и хартијама од вредности); аграрне,
инвестиционе,спољнотрговинске и др. банке.19
Значајну улогу у систему сваке земље имају и развојне банке, као финансијске институције, које су првенствено оријентисане на понуду дугорочних капиталних извора за пројекте који генеришу позитивне екстерне ефекте, уколико приватни кредитори нису у могућности да у довољној
мери или уопште не могу да изнесу адекватну финансијску конструкцију.20
Пословне банке према подручју на коме обављају делатности деле се
на: локалне, националне и међународне. Банке се могу поделити према
томе каква овлашћења имају за обављање послова са иностранством, на
банке са малим, средњим и великим овлашћењима.21
Народна банка Србије је централна банка, представља посебну финансијску установу у монетарном систему земље и њен правни положај,
организација, овлашћење и функције, као и однос са органима Републике
Србије, међународним организацијама и институцијама уређени су Законом о народној банци Републике Србије22. Она је самостална и независна
у обављању своје функције која је утврђена законом и подлеже надзору

и др.
19 Јанковец, Привредно право 85
20 Предраг Стојановић, „Услуге развојних банака“, у Зборник радова са научног скупа Право и
услуге, са 8. мајског саветовања у организацији Правног факултета у Крагујевцу, бр. 8 (Крагујевац:
2012), 187;
21 В. Поповић, Међународни банкарски послови са аспекта обима овлашћења банака, Право и
привреда бр. 5-8/96, 606-514. Према: Васиљевић: Компанијско право, 378.
22 Закон је објављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005, 44/2010, 76/2012,
106/2012 и 14/2015).
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Народној скупштини Републике Србије, којој је одговорна за свој рад и
пословање.
Народна банка Србије има седиште у Београду, док у свом саставу има
организационе јединице, Управу за надзор и Завод за израду новчаница и
кованог новца-Топчидер.23
Народна банка обавља значајне функције: утврђује и спроводи монетарну и девизну политику; управља девизним резервама; издаје и одузима
банкама дозволе за рад, врши контролу бонитета и законитост пословања
пословних банака; издаје новчанице и ковани новац и управља токовима готовине; уређује, надгледа и унапређује несметано функционисање
платног система; обавља послове, који су утврђени законом и уговором,
за Републику Србију.
Повезаност националних привреда и њихова међузависност и условљеност, као и нестабилност финансијских тржишта, условљава да Нродна банка Србије, својом регулативом и правилном монетарном и кредитном политиком, буде гарант одрживости стабилног и повољног пословног
окружења.24
Органи Народне банке Србије су: извршни одбор, гувернер и савет гувернера.25
4. ОСНИВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА БАНКЕ
На оснивање банака примењују се, поред Закона о банкама и поједине
одредбе Закона о привредним друштвима из 2011. године, те ће се у наставку рада анализирати наведени закони и други прописи. Банка се може,
у нашем правном систему, основати искључиво у правној форми акционарског друштва и оснивачи банке могу бити домаћа и страна правна и
физичка лица.26
Страна правна и физичка лица могу основати банку код нас, у складу са
законом са којим се уређују улагања27, под условом узајамности, што подразумева да и наша правна и физичка лица могу основати банку у држави
одакле потичу правна и физичка лица која хоће да оснују банку код нас.28
23 Царић et al, Привредно право, 111.
24 Свето Пурић, „Централна банка и банкарске услуге“, у Зборник радова са научног скупа Право
и услуге, са 13. мајског саветовања у организацији Правног факултета у Крагујевцу, бр. 13,
(Крагујевац: 2017), 247.
25 Закон о Народној банци Србије - ЗОНБС
26 Мирољуб Хаџић. Банкарство (Београд: 2013), 111.
27 Закон о улагањима („Сл. гласник РС“, бр. 89/15)
28 Милосављевић, Право привредних друштава, 68

171

Година 24.

СРПСКА ПРАВНА МИСАО

Број 51.

Банка је правно лице које се оснива оснивачким актом који представља
изјаву воље једног или више лица за оснивање банке.
Оснивачки акт може бити у форми уговора, уколико банку оснива више
оснивача, или одлуке, уколико је један оснивач.29 Оснивачки акт је конститутивни акт и даје се у писаној форми, исти се потписује од стране оснивача и потписи оверавају код надлежног органа, у складу са законом са
којим се уређује овера потписа.30
Оснивачки акт банке садржи нарочито: пословно име (фирму) и седиште правног лица оснивача банке, односно име и пребивалиште физичког
лица оснивача банке; пословно име и седиште банке; износ укупног оснивачког капитала банке у новчаном и неновчаном облику, као и удео сваког
оснивача у том капиталу; послове које банка обавља (делатност); начин
покрића губитка банке и друге обавезне елементе у складу са законом, односно податке, које може Народна банка Србије да пропише.31
Поред оснивачког акта, банка има и свој статут, који саржи елементе у
складу са законом, односно податке које пропише Народна банка Србије.32
Дакле, у Републици Србији само акционарска друштва имају статут, док
остале правне форме привредних друштава исти немају.
Уочава се да је Законом о банкама утврђено да је Народна банка овлашћена да прописује и друге обавезне елементе оснивачког акта и статута,
што, свакако, није добро да се подзаконским актом уређује област која би
требало да се уреди законом.
Да би се основала банка, неопходно је да оснивачи обезбеде одговарајућа средства и то како у новцу, тако и у неновчаном облику, као што су
ствари и права који су у функцији банке (оснивачки капитал, тзв. „материјални супстрат“).33 Оснивачки капитал је потребан да би се обезбедила
сигурност и стабилност у пословању банке, а пре свега ради обезбеђења
обавезе банке према својим клијентима.34
Када се као улог уноси неновчани улог, тада процену његове вредности
врши овлашћени судски вештак, ревизор или друго стручно лице које је од
стране надлежног државног органа Републике овлашћено да врши процене.
Да би се основала банка потребно је обезбедити и неколико других
услова (не само материјални и персонални супстрат и оснивачки акт), као
29 По претходним прописима да би се основала банка било је неопходно да постоје најмање два
оснивача: Бејатовић, Банкарско право и хартије од вредности, 34. Васиљевић, Компанијско право,
374.
30 Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС“, бр. 93/2014 и 22/2015)
31 Чл., 13 ЗОБ
32 Чл., 14 ЗОБ
33 Чл., 12 ЗОБ
34 Милорад Бејатовић, Привредно право (Нови Сад: 2009), 151
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што су одговарајући простор, техничка опремљеност, кадрови који су обучени за обављање банкарских послова и др.35
Приликом оснивања банке постоје две фазе.
Прва фаза је доношење оснивачког акта, када је банка основана у форми
преддруштва, после чега оснивачи банке подносе Народној банци Србије
захтев за прелиминарно одобрење за оснивање банке, уз који достављају
неопходне податке на основу којих ће Народна банка проценити да ли ће
издати или неће прелиминарно одобрење за оснивање банке.
Када банка изда прелиминарно одобрење за оснивање банке, тада оснивачи банке могу да обављају искључиво послове који су неопходни како
би се испунили услови који су неопходни за добијање дозволе за рад банке, као и за њен упис у регистар.36
Пошто оснивачи добију прелиминарно одобрење за оснивање банке,
даљи поступак је подношење захтева за давање дозволе за рад банке. Уколико су испуњени сви услови, Народна банка издаје дозволу за рад банке.
Пошто су оснивачи добили дозволу за рад банке, исти морају сазвати
оснивачку скупштину коју чине оснивачи банке. Оснивачи имају право
гласа на оснивачкој скупштини сразмерно висини свог улога. На оснивачкој скупштини доноси се: статут банке; бирају се председник и чланови
управног и извршног одбора банке; усвајају програм активности банке за
период од три године и пословна политика банке; доноси одлука о првом
издавању акција. Акти који су усвојени на оснивачкој скупштини достављју
се на сагласност Народној банци Србије.37
Овакав поступак оснивања банке указује да се ради о систему дозвола (тзв. „германски систем“), у коме надлежни државни орган (Народна
банка) даје дозволу за оснивање банке, уколико су испуњени законом прописани услови за оснивање и када процени да је целисходно да се банка
оснује и послује.38
После добијања сагласности од Народне банке Србије на акте банке,
наступа друга фаза у оснивању, када је неопходно да се банка упише у привредни регистар, који води Агенција за привредне регистре, како би стекла
својство правног лица и сва права и обавезе с тим у вези.39
Банка може да оснује филијале и представништва у Републици Србији, о чему обавештава Народну банку. Уколико банка оснива филијалу
35 Царић et al., Привредно право, 113.
36 Ibid; и чл., 17. ст., 4. ЗОБ
37 Чл., 19 ЗОБ
38 У упоредном праву постоје још неки системи оснивања банака, као што су нормативни систем
и систем државне одлуке.
39 У складу са Законом о упису у регистар привредних субјеката (“Сл. гласник РС”, бр. 99/2011
и 83/2014).
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или представништво у иностранству, тада је дужна да тржи сагласност
Народне банке.
Филијала је организациони део банке, без статуса правног лица, који
обавља послове које може обављати банка. Представништво је организациони део банке у иностранству или стране банке у Републици Србији,
без статуса правног лица, који не обавља послове које може обављати банка, већ послове истраживања тржишта, и који представља банку, односно
страну банку чији је део.40
Ради унапређивања сопственог пословања и усклађивања своје делатности банке, уговором, могу да оснују удружења, која имају својство правног лица и уписују се у регистар привредних субјеката
5. ДЕЛАТНОСТ БАНКЕ
Банка може да обавља само делатност која је изричито прописана законом и не може се бавити другим пословима, као што су, на пример производња, нити пружање услуга, осим услуга у вези са новцем и хартијама
од вредности. Овакво законско решење је добро пошто се уважавају искуства банака из држава које имају успешну дугогодишњу тржишну привреду и развијен банкарски систем и избегавају наша лоша искуства када су
се банке бавиле и другим делатностима, као што је трговина.
Банка може да обавља послове, уз претходну сагласност Народне банке
Србије и то: депозитне послове (примање и полагање депозита); кредитне
послове (давање и узимање кредита); девизне, девизно-валутне и мењачке
послове; послове платног промета; издавање платних картица; послове с
хартијама од вредности; брокерско-дилерске послове; издавање гаранција,
авала и других облика јемства (гаранцијски посао); куповину, продају и
наплату потраживања (факторинг, форфетинг и др.); послове заступања у
осигурању; послове за које је овлашћена законом; друге послове који су
сродни или повезани са претходно набројаним пословима а који су предвиђени статутом банке или оснивачким актом.41
Постоје и послови које може обављати само банка и нико други, као
што су: примање депозита; давање кредита и издавање платних картица,42
на који начин се избегава могућност разних злоупотреба и незаконитог
пословања.
40 Чл., 1 ЗОП
41 Чл., 4 ЗОБ
42 Чл., 5 ЗОБ
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Дакле, за разлику од Народне банке чији је задатак да води рачуна о
уравнотеженом развоју привреде и унутрашњој и спољној ликвидности,
као и вредности домаће валуте, приоритет пословних банака је да у свом
пословању обезбеди неопходну ликвидност и рентабилно пословање.43
6. ОРГАНИ БАНКЕ
У банци је дошло до раздвајања власништва над капиталом од управљања
банком и сматра се да њено успешно пословање претпоставља ефикасно
управљање тим пословањем.44
У банци постоји управљање пословањем банке и својинско управљање.45
Савремене банке тржишне привреде карактерише више група носилаца различитих функција и то:
• Функција управљања капиталом, која припада акционарима банке,
• Функција управљања пословањем, која припада посебним ангажованим стручњацима, који се називају топ менаџерима, директорима, руковедећим службеницима и сл.,
• Извршна функција, која припада, најчешће, средњим и нижим руководиоцима који непосредно извршавају послове организационог
и управног карактера и
• Функцију надзора, коју, по правилу врши надзорни одбор у име
власника акција.46
Поједини аутори, управни одбор и извршни одбор банке сматрају органима управљања.47 Ово је наглашено и у Закону о банкама.
Законом о банкама утврђени су обавезни органи банке: Скупштина,
управни одбор, извршни одбор, одбор за праћење пословања банке (одбор
за ревизију), кредитни одбор и одбор за управљање активом и пасивом.48
У упоредном праву и правној и пословној пракси постоје два система
управе и то једнодомни систем, који се још назива једностепени и дводомни систем или двостепени. Први је заступљен у англосаксонском правном систему и делу континенталног законодавства, док је други заступљен
43 Стојан Дабић, ,,Утицај банака на развој привреде“, Правни живот, бр. 10 (2005), 1162.
44 Синиша Варга, „Упоредно-правни преглед управљачке структуре привредних друштава“, Правотеорија и пракса, бр 5-6, (2008), 23.
45 Ibid.,
46 Више: Мирослав Милосављевић, Акционарско друштво (Београд: 2006), 230
47 Царић et al., Привредно право, 119.
48 Чл., 79 ЗОБ
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у немачком правном систему и државама које су упућене на овај правни
систем.49
Код „чистог“ једнодомног система постоји само управни одбор (одбор
директора), док код „једнодомноипополног система“ поред управног одбора, постоји и генерални директор. Код „чистог“ дводомног система постоје управни и надзорни одбор, док код „дводомноипополног“ система
уз наведена два одбора постоји и генерални директор.50
Постоје и системи у којима је остављено привредним субјектима да
сами бирају модел (опција модела), а постоји и више других система.
Уочава се да је законско решење, са којим је утврђена управа банке,
врло специфично и не одговара ни моделу који је прихваћен у Закону о
привредним друштвима Републике Србије, који се односи на акционарска
друштва, нити моделу који је у упоредном праву.
6.1. Скупштина банке
Скупштина је по хијерархији највиши орган банке.51 Њу чине акционари банке који имају право гласа, односно њихови представници.52 Да би
представници могли да гласају у скупштини неопходно је да имају писмено
пуномоћје.53 Уколико акционари не би имали, сваки појединачно, потребан
број акција за учешће у гласању, исти се могу удруживати ради стицања
права гласа у скупштини преко заједничког пуномоћника.54
Скупштина банке обавља послове, који су предвиђени законом.55 Статутом се могу скупштини банке утврдити и друга права и обавезе, што
не представља добро решење, с обриром да би у том случају скупштина
могла преузимати надлежности других органа банке, за чију реализацију
није компетентна. Скупштина банке не може доношење одлука из своје
надлежности пренети на друге органе банке, што представља добро решење, у противном када би та могућност постојала, долазило би до „бежања од одговорности“ чланова скупштине и слабљења општег система
одговорности.
49 Мирко Васиљевић, „Приближавање система управе акционарских друштава у упоредном праву
и пракси“, Правна ријеч, бр. 24, (2010), 496.
50 Ibid.,
51 Преовладава став у правној теорији и пословној пракси, да је сваки орган највиши у оквиру
своје надлежности.
52 У праву Србије, право гласа имају акционари који су власници 1% или више акција. (члан 65.
став 3. ЗОБ)
53 Према: Adam J.H. ,,Longman`s Concise Disctionarry og Business English“, Glazgov, 1985, 229.
писмено пуномоћје се тражи и у Енглеском праву и може бити дато само за једну седницу скупштине
или на неодређено време.
54 Зоран Арсић. ,,Скупштина акционарског друштва“, Право и привреда, бр. 3-4 (1998), 3
55 Чл., 66 ЗОБ
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Послови скупштине банке могу се поделити у неколико група:
послови нормативног карактера, као што су: доношење статута банке; усвајање пословне политике и стратегије банке; доношење пословника о свом раду.
• послови имовинског карактера су: усвајање финансијског извештаја
банке и одлучивање о употреби и распоређивању остварене добити,
односно покрићу губитака; одлучивање о повећању капитала банке,
о улагањима капитала у другу банку или у друга правна лица, као и
о висини улагања у основна средства банке;
• послови изборног карактера: именовање и разрешење управног одбора банке; именовање и разрешење спољног ревизора;
• послови статусног карактера: одлучивање о статусним променама
и о престанку рада банке;
• послови општег карактера: остваривање захтева банке према органима банке или акционарима о накнади штете која је настала при
оснивању банке или вођењу послова.56
Анализом Закона о банкама Републике Србије, може се констатовати
да постоји:57 -оснивачка скупштина банке, која се одржава после пријема решења Народне банке Србије о давању дозволе за рад банке и чине је
оснивачи и на истој се доноси статут банке, бирају се управни и извршни
одбор банке, усваја програм активности и пословна политика банке и доноси одлука о првом издавању акција.
• редовно заседање скупштине банке одржава се најмање једном годишње.58
• ванредно заседање скупштине која се може сазвати на захтев органа банке који је статутом банке овлашћен да сазове ванредно заседање скупштине или акционара банке с најмање 10% акција с правом гласа.
•

6.2. Органи управљања банком
Органи управљања банком су управни и извршни одбор банке.
6.2.1. Управни одбор
Управни одбор банке чини најмање пет чланова.
56 Милосављевић, Акционарско друштво, 230
57 Чл., 67- 70. ЗОБ
58 Члановима од 331. до 363. Закона о привредним друштвима Србије, регулисано је сазивање,
обавештавање и рад редовне седнице банке.
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Лице које нема добру пословну репутацију и квалификације, које прописује Народна банка, не може бити члан .управног одбора банке. Најмање
три члана управног одбора банке морају имати одговарајуће искуство из
области финансија, док најмање један члан управног одбора мора активно
да зна српски језик и има пребивалиште на територији Републике Србије.59
Кao вeoмa пoжeљнe oсoбинe сaврeмeних чланова oргaнa у банци истичу сe:
oпштe људскe врeднoсти, чeститoст, упoрнoст, прaвичнoст и мoрaлнoст.60
Да би се извршило именовање управног одбора банке неопходно је да
Народна банка да претходну сагласности на именовање члана управног
одбора банке.61
Управни одбор банке има одређене надлежности, које су утврђене законом62и своје седнице одржава најмање једном у три месеца. Уколико Народна банка захтева, управни одбор мора одржати ванредну седницу, на
којој ће се разматрати одређениа питања.63
Решење које је предвиђено у Закону о банкама у коме је утврђено постојање управног одбора банке, одступа од решења које је предвиђено у
Закону о привредним друштвима да не постоји управни одбор, као орган
акционарског друштва. Овакво решење је усвојено најпре у Закону о јавним предузећима, са образложењем да се избегне запошљавање партијских
кадрова, али не постоји оправдање за укидање управних одбора у акционарским друштвима општег типа (основаних према ЗОПД РС) и другим
привредним друштвима, с обзиром да у њима чланове управних одбора
нису постављале партије, већ скупштине као органи власника капитала.
6.2.2. Извршни одбор банке
Извршни одбор банке има најмање два члана у сталном радном односу са пуним радним временом, који се именују по поступку који се примењује и на избор и именовање чланова Управног одбора.
Председник извршног одбора банке представља и заступа банку и при
закључивању правних послова и предузимању правних радњи из делокруга извршног одбора, обавезан је да обезбеди потпис једног члана тог одбора. Институт „обезбеђења потписа“ и овакав начин заступања је неубичајен у нашој правној и пословној пракси и представља вид ограничења
овлашћења за заступање. Мишљења смо да овакво законско решење може
довести до злоупотребе овлашћења за заступање.
59 Чл., 71 ЗОБ
60 Blanchard, K. ,,The one minute Manager“ (New York: Coporight, 1982), 15.
61 Чл., 72 ЗОБ
62 Чл., 73 ЗОБ
63 Чл., 74 ЗОБ
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Чланови извршног одбора морају имати добру пословну репутацију и
одговарајуће квалификације, које прописује Народна банка. Најмање један члан извршног одбора банке мора активно знати српски језик и имати
пребивалиште на територији Републике Србије, а сви чланови извршног
одбора морају имати боравиште на територији Републике Србије.64
Извршни одбор банке обавља оперативне послове из своје надлежности, који су неопхдни за успешно пословање банке, као што су: извршавање одлука скупштине и управног одбора банке; предлагање управном
одбору пословне политике и стратегије банке, као и стратегије и политике
за управљања ризицима и стратегије управљања капиталом банке и надзире свакодневно пословање банке, за шта је одговоран. 65 Овде су се помешале надлежности, које су у принципу неспојиве, као што су оперативно
извршавање одлука скупштине и надзора свакодневног пословања банке.
Извршни одбор банке има претпостављену надлежност да одлучује о
свим питањима која нису у надлежности скупштине и управног одбора
банке. Оваква надлежност се даје у ситуацији када није могуће предвидети
све послове које обављају органи неког привредног друштва а све у циљу
да не би дошло до блокаде у доношењу пословних одлука, због тога што
се не зна ко је надлежан за одлучивање по одређеном питању.
6.3. Одбор за ревизију66
Одбор за ревизију зове се још и одбор за праћење пословања банке,
што указује на његову основну функцију у банци, која се огледа у праћењу
пословања банке и запослених у банци.
Одбор за ревизију обавља више послова, међу којима су:
1. анализира: годишње извештаје који се управном одбору банке подносе на разматрање и усвајање; предлоге стратегија и политика банке
у вези са управљањем ризицима и системом унутрашњих контрола
које се управном одбору банке подносе на разматрање и усвајање;
примену и адекватно спровођење усвојених стратегија и политика
за управљање ризицима и спровођење система унутрашњих контрола;
2. извештава, управни одбор о својим активностима и утврђеним неправилностима, као и да предлаже начин на који ће се отклонити
те неправилности ;
64 Чл., 75 ЗОБ
65 Чл., 76 ЗОБ
66 Чл., 80 ЗОБ
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3. разматра улагања и активности банке на основу предлога управног
или извршног одбора банке или спољног ревизора банке;
4. предлаже управном одбору и скупштини банке спољног ревизора
банке;
5. обавезно предлаже управном одбору банке да отклони уочене неправилности, као и да закаже ванредно заседање скупштине банке
у случају да установљене неправилности могу имати теже последице на пословање банке.
6.4. Кредитни одбор и одбор за управљање активом и пасивом
Кредитни одбор одлучује о кредитним захтевима у оквирима утврђеним актима банке и обавља друге послове утврђене актима банке.
Одбор за управљање активом и пасивом прати изложеност банке ризицима који произлазе из структуре њених билансних обавеза и потраживања
и ванбилансних ставки, предлаже мере за управљање каматним ризиком
и ризиком ликвидности, а обавља и друге послове утврђене актима банке.
7. УНУТРАШЊА КОНТРОЛА БАНКЕ
Банка има обавезу да организује и примени ефикасан систем унутрашњих контрола и обезбеди континуирано праћење ризика којима је банка
изложена или може бити изложена у свом пословању, а који се састоји од
три функције:67
• функције управљања ризицима, која обухвата избегавање ризика од
санкција регулаторног тела и финансијских губитака, као и репутациони ризик;
• функције усклађености пословања са којом се прати усклађеност
пословања банке са законом и другим прописима, стандардима пословања, процедурама о спречавању прања новца и финансирања
тероризма, као и са другим актима којима се уређује пословање банке;
• функције унутрашње ревизије која се огледа у томе да управном
одбору банке пружа независно и објективно мишљење о питањима која су предмет ревизије, да обавља саветодавну активност усмерену на унапређење постојећег система унутрашњих контрола и
пословања банке и да управном одбору банке пружа помоћ у остваривању његових циљева.
67 Чл., 82-87 ЗОБ
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8. КАПИТАЛ БАНКЕ
Капитал банке састоји се од основног и допунског капитала, као и других облика капитала које пропише Народна банка и банка је дужна да у
свом пословању обезбеди да капитал банке увек буде у висини који нији
мањи од динарске противвредности 10 милиона евра према званичном
средњем курсу и исти се мора одржавати на прописаном нивоу. Народна банка даје сагласност за подобност кредитних рејтинга које додељује
агенција за рејтинг68
Пословна банка мора се придржавати и следећег:
1. да не врши расподелу добити исплатом дивиденди, односно других
давања из добити банке ако своју ликвидност не одржава у складу
са мерама и прописима Народне банке;
2. банка не може стицати сопствене акције, осим ако су их акционари
банке понудили у секундарној продаји а продајом тих акција другим лицима нанела би се знатна штета акционарима банке;
3. не сме склапати правни посао чији је предмет давање кредита, аванса, јемства или гаранције банке ради директног или индиректног
стицања акција те банке, лица које у њој има учешће или подређеног друштва те банке, као и стицање тих акција средствима обезбеђеним на овај начин, пошто су такви правни послови ништави.69
9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА БАНКЕ
Банка идентификује, мери и процењује ризике којима је изложена у
свом пословању и управља тим ризицима и има обавезу да оснује посебну организациону јединицу у чијој је надлежности управљање ризицима.
Ова организациона јединица мора бити одвојена од редовних пословних
активности банке.
Банка својим аутономним актима прописује стратегију и политике за
управљање ризицима, стратегију управљања капиталом, процедуре за идентификовање, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима.
Најзначајнији и најчешћи ризици који могу угрозити рад и стабилност
пословања банке су:
• ризик ликвидности, услед неспособности банке да испуњава своје
доспеле обавезе;
68 Чл., 23 ЗОБ
69 Царић et al., Привредно право, 115. и чл., 25-27 ЗОБ
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кредитни ризик, услед неизвршавања обавеза дужника према банци;
каматни и девизни ризик и остали тржишни ризици, услед промена
каматних стопа и промене девизног курса;
ризици изложености банке према једном лицу или групи повезаних
лица, због тога што је укупан износ потраживања који се односе на
то лице или групу повезаних лица најмање 10 % а може бити највише 25% од капитала банке;
ризици улагања банке у друга правна лица и у основна средства и
инвестиционе непокретности банке;
оперативни ризик, укључујући и правни ризик, као и ризик неодговарајућег управљања информационим и другим технологијама
значајним за пословање банке, услед пропуста у раду запослених,
неодговарајућих унутрашњих процедура и процеса, неадекватног
управљања информационим и другим системима, као и услед непредвидивих екстерних догађаја. 70

Банка је дужна да изради и Народној банци Србије достави план опоравка.
10. РЕСТРУКТУРИРАЊЕ БАНКЕ71
Реструктурирање банке спроводи се ради: остваривања континуитета
у обављању критичних функција банке; избегавања знатног негативног
утицаја на стабилност финансијског система; заштите буџетских и других
јавних средстава; заштите депонената и инвеститора; заштите новчаних
средстава и друге имовине клијената банке.
Банку је могуће реструктурирати ако је над њом могуће спровести поступак стечаја или ликвидације или поступак реструктурирања, под условом да спровођење тих поступака не доведе до наступања значајних негативних последица на стабилност финансијског система и да се њиховим
спровођењем обезбеђује континуитет обављања критичних функција банке.
План реструктурирања израђује Народна банка, поштујући начела:
1. губитке прво сносе акционари банке; повериоци банке сносе губитке након акционара, и то тако да се обезбеди једнак третман поверилаца чија су потраживања у истом исплатном реду у стечајном
70 Чл., 28-35 ЗОБ
71 Чл., 128а – 128ђ ЗОБ
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поступку; осигурани депозити су потпуно заштићени до висине
осигураног износа утврђеног законом којим се уређује осигурање
депозита;
2. чланови органа управљања банком се разрешавају; чланови органа
управљања банком и лица на руководећем положају у банци дужни су да обезбеде сву помоћ која је неопходна да би се остварили
циљеви реструктурирања; чланови органа управљања банком и друга лица која су допринела да банка више не може да функционише,
да одговарају за пропусте у свом раду за штету коју су проузроковали.
11. ОДНОС БАНКЕ СА КЛИЈЕНТИМА
Клијент банке је лице које користи или је користило услуге банке или
лице које се обратило банци ради коришћења услуга и које је банка као
такво идентификовала.
Банка има више обавеза према својим клијентима, које се огледају у
следећем:
• да упозна своје клијенте са општим условима пословања, који представљају листу уговорних одредби (општу сталну понуду), под којом
им банка предлаже закључење уговора. Да би се применили општи
услови пословања, на њихову примену банка и клијент, приликом
закључења уговора, се морају позвати.72
• да клијенту обезбеди информације из пословног односа клијента
и банке. Уколико клијент банке сматра да се банка не придржава
обавеза из закљученог уговора, приговор на поступак банке може
упутити надлежном органу банке, који је у обавези да подносиоцу
приговора одговори у разумном року.73 У литератури се наводи да
је банка дужна да информише клијенте, да им пружи савете и да се
не меша у послове клијената који морају да остану власници својих
одлука а када уочи заблуде клијента дужна је да их упозори на то.74
• да чува као пословну тајну податке до којих дође у току обављања
послова са клијентима а пре свега оне који се односе на личне податке, финансијско стање и трансакције, као и на власништво или
пословне везе клијената те или друге банке и др. Чување пословне тајне не престаје ни када више неко није клијент банке. Подаци
72 Мирослав Милосављевић, Пословно право за менаџере (Нови Сад: 2012), 9
73 Чл., 17 Закона о заштити корисника финансијских услуга („Сл. гласник Р. Србије“, 36/11 и 139/14)
74 Rives-Lange, J.L, et. al., Droit bancaire (Paris: 1986), 163.
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који представљају пословну тајну могу се открити само уз изричито
одобрење клијента, чија се пословна тајна одаје. Заштићени подаци клијента могу се доставити органима који врше јавноправна овлашћења у складу са законом. Банке су дужне да поступе у складу
са Законом о спречавању прања новца и финансирању тероризма и
податке доставе надлежним органима.75
12. ПРЕСТАНАК РАДА БАНКЕ
Банка може престати са радом по више основа који су предвиђени Законом о банкама76
Истрaживaњa пoкaзуjу дa прeстaнaк пoслoвних субjeкaтa нe мoрa дa
будe услoвљeнo нeуспeхoм у пoслoвaњу.77
Поједини аутори,78 разлоге за престанак рада банке деле на:
• Добровољне разлоге, као што су:
а) Престанак рада банке по основу одлуке скупштине банке након чега
се, по одобрењу Народне банке, спроводи поступак добровољне
ликвидације банке,
б) статусне промене банке, као што су спајање банака и припајање једне банке другој банци.
• Принудне разлоге престанка банке, у које се убрајају:
а) одузимање дозволе за рад од стране Народне банке;
б) уколико се оснивачка скупштина не одржи у прописаном року;
в) када банка не поднесе у законском року захтев за упис у регистар
привредних субјеката.
Када је у питању начин престанка банке, тада можемо говорити о престанку у апсолутном и у формалноправном смислу. 79
У формалноправном смислу, банка може престати када дође до статусне промене (спајање, припајање). До престанка банке променом правне форме није могуће, пошто банка може постојати само у форми акционарског друштва.

75 Закон је објављен у „Сл. гласнику Републике Србије“, бр. 20/2009 и каснијим изменама и допунама.
76 Чл., 129 и даље
77 Headd, B., „Redefining business; distinguishing between closure and failure“ Smail business economics,
Vol. 21. No 1., (2003), 51.
78 Царић et al., Привредно право, 120.
79 Милосављевић, Право привредних друштава, 177.
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У апсолутном смислу, банка престаје спровођењем поступка стечаја
или ликвидације, у ком случају престаје да постоји банчин материјални и
персонални супстрат.
13. ЗАКЉУЧАК
Банка представља је акционарско друшттво чији је капитал подељен
на акције и има својство правног лица.
Банка је посебни привредни субјект, с обзиром да се може бавити само
банкарским пословима професионално и да је њена делатност веома ризична и особена, те подлеже посебном правном режиму.
Банке се могу поделити према делатности на: емисионе (централне)
и пословне (комерцијалне) банке. Пословне банке се деле на универзалне
и специјализоване.
Оснивачи банке могу бити домаћа и страна правна и физичка лица, који
су дужни да обезбеде одговарајућа средства у новцу и у неновчаном облику.
Битан елеменат за оснивање банке јесте оснивачки акт који може бити
у форми уговора или одлуке, који је сачињен у складу са законом.
После доношења оснивачког акта, оснивачи подносе Народној банци
Србије захтев за прелиминарно одобрење за оснивање банке и уколико
га добију, даљи поступак је подношења захтева за давање дозволе за рад
банке. Када оснивачи добију дозволу за рад банке, исти сазвивају оснивачку скупштину банке на којој се: усваја статут; бира управни и извршни одбор банке; усваја програм активности и пословна политика банке и
доноси се одлука о првом издавању акција, после чега се банка уписује у
привредни регистар.
У банци је дошло до професионализације управљања банком. Утврђени су обавезни органи банке: Скупштина, управни одбор, извршни одбор,
одбор за праћење пословања банке (одбор за ревизију), кредитни одбор
и одбор за управљање активом и пасивом. Законско решење са којим је
утврђена управа банке врло је специфично и не одговара ни моделу који
је прихваћен у Закону о привредним друштвима, који се односи на акционарска друштва, нити моделу који је у упоредном праву.
Пошто банка послује са својим клијентима, има и одговарајуће обавезе према њима, као што су: да упозна своје клијенте са општим условима пословања; да клијенту обезбеди информације из пословног односа
клијента и банке, као и да чува пословну тајну о подацима до којих дође
у току обављања послова са клијентима.
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Банка може престати по више основа (разлога): добровољних разлога
и принудних разлога, у апсолутном и у формалноправном смислу.
На крају, може се констатовати да у привредном систему Републике
Србије постоји солидан нормативни оквир са којим се регулише правни
положај банака, као и област банкарства у целини, који треба дограђивати
и усавршавати, у складу са правном и пословном праксом земаља са развијеним банкарским системом, а пре свега у области заштите корисника
финансијских услуга.
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LEGAL STATUS OF THE BANK IN COMMERCIAL
SYSTEM OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Miroslav Milosavljević LL.D80
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Јelena Milosavljevic81
Summary: Due to the great importance of banks in the economic system
and with regard to the basis of banking operations generate public and
private interests, the paper studies the conceptual definition of the Bank, the
division of banks, the establishment of the bank’s management of its work and
operations, individualization banks, legal business and termination of the bank.
When studying these areas was used primarily normative methods to find out
the content of the legal norms governing the banking, primarily in the Republic
of Serbia.
Key words: bank, establishment, management, activities, risks, capital.
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BOSNA I HERCEGOVINA I EVROPSKA UNIJA
INTEGRACIONI PROCES
Rajko Kasagić1
Internacionalni univerzitet u Travniku
Alisa Salkić2
Internacionalni univerzitet u Travniku
Sažetak: Razvijenoj privredi u svijetu karakteriše vrlo dinamična struktura
promjene, kako u proizvodnji tako i u tržišnoj poziciji pojedinih zemalja.
Privredna kretanja u svijetu bila su praćena bržim rastom svijetske trgovine
nego rastom proizvodnje. Stoga, svaka država nastoji da nađe svoje mjesto
u međunarodnoj podijeli rada i zadovopljavajuću tržišnu poziciju, mada se
dominacija industrijski razvijenih zemalja ne dovodi u pitanje. U uslovima
savremenih tržišnih i tehnoloških promijena, teško je zamisliti integracioni
proces u smislu globalizacije bez aktivnije uloge razvijenih zemalja.
Na integraciju privrednih teritorija pojedinih država značajnu ulogu ima
diplomatija. Njen značaj je od posebne važnosti na ekonomske, sada već i
političke integracije u Evropi, odnosno Evropsku uniju. Bosna i Hercegovina
ima politički i ekonomski interes za ulazak u članstvo Evropske unije, pa je
već počela da koristi sredstva Evropske unije prema programima, na temelju
Okvirnog sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Sredstva
prema programima mogu da koriste institucije, građani i privrednici. Pisanje
dobrog projekta za ekonomski razvoj svodi se na zanat. Metodologija koja je
usvojena u EU 90-ih godina prošlog stoljeća zasniva se na Metodologiji koju
su koristili Amerikanci 60-ih godina prošlog stoljeća, čija je baza bila analiza
logičkog okvira ili logička matrica. Ulaganje sredstava iz fondova Evropske unije
ima namjeru da stvori konkurentnu privredu BiH za Jedinstveno (unutrašnje)
tržište Evropske unije. Međutim, ekonomiska saradnja je samo jedan i to „prvi
stub“ evropskog integracionog procesa.
Značajan korak u razvoju spoljnopolitičke saradnje i bezbijednosti ostvaren
je u Mastrihtskom ugovoru uvođenjem „drugog stuba“ u okviru Evropske unije.
1 Redovni profesor na Internacionalnom univerzitetu uTravniku. E-mail: prof.rajko.kasagic@gmail.com
2 Viša asistentica na Internaiconalnom univerzitetu u Travniku. E-mail: alisa.salkic@gmail.com
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Dakle, Mastrihtski ugovor spoljnoj politici je priključio segment bezbijednosti,
što su države članice dužne da aktivno i bezrezervno podržavaju.
Spoljna politika i bezbjednost država članica EU ne može biti na
odgovarajućem nivou ukoliko se ne uspostavi unutrašnja bezbijednost u svakoj
državi. Zato je bitno uspostavljanje odgovarajuće pravosudne saradnje i saradnje
između policije, odnosno stvaranje Evropskog pravosudnog prostora. Na taj
način stvoren je „treći stub“ saradnje u oblasti prava i unutrašnjih poslova.
Ključne riječi: Evropska unija, Bosna i Hercegovina, tržište, fondovi za
razvoj, ekonomija, spoljna politika, bezbjednost, pravosudna saradnja.
1. PROCES TRANZICIJE
U zemljama istočnog lagera privreda je bila planska. Naučni socijalizam
podrazumijevao je utvrđivanje potreba čovjeka prema čemu je planirana
proizvodnja. Smatralo se da je besmisleno govoriti o socijalizmu gdje su
robnonovčani odnosi. Na takav stav Kaucki je odgovorio da su robnonovčani
odnosi osnov za napredak svake privrede. Tamo gdje nema robnonovčanih
odnosa, po njemu, to je varvarski socijalizam3. Mađarska je 1968. godine sistem
centralne privrede reformisala sistemom decentralizovanog planiranja privrednih
procesa4. I druge zemlje Istočnog lagera su izvršile promjenu postojeće ekonomske
centralne planske privrede. Njihov razvoj u procesu tranzicije bio je različit. Taj
razvitak je obilježen stabilizovanjem, ali i raskorakom pod uticajem potrebnih
reformi i privatizacije (prodaja ili darovanje). Radikalizacija promjene planske
privrede počela je 1989. godine. Državno vlasništvo je zamijenjeno privatnim,
tržište i cijene još uvjek su imali tvrdo ograničenje proračuna umjesto mekog
ograničenja. Napuštanje klasičnog socijalističkog sistema može biti označen
kao posljedica radikalnih reformi svojstvenih obilježja klasičnog socijalističkog
sistema i početak tranzicionog procesa. Prilikom promjene privrednog sistema
morao se mijenjati i pravni sistem, a takođe je bilo potrebno prilagođavanje i
na drugim nivoima: višestranačka demokratija, građanski pravni sistem, tržišna
privreda5. Na privrednom nivou započela je promjena sa centralno upravljačke
privrede na tržišnu privredu. Na nivou ponašanja morao se vanjsko upravljanje
privrednim subjektima zamijeniti samoupravljanjem prema vlastitim potrebama.
Negativne posljedice tranzicije uslovljene su samim socijalističkim sistemom,
3 Rajko Kasagić i Alisa Salkić, Osnovi prava i poslovno prava (Travnik: 2015), 198.
4 Helmut Leipold, Wirtschafts – und Gesellschaftssystem imVergleich (Stuttgart: 1988), 140.
5 Walter Eucken, Grundsatz der Wirtschaftspolitik (Tubingen: Auflage, 1967), 21. Prema ovom autoru
postoji ne samo ekonomska međuzavisnost, nego i međuzavisnost ekonomskog poretka sa svim ostalim
oblicima života.
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odnosno „teretom prijašnjeg sistema“6. U tranzicionim zemljama različiti
su faktori, specifični za svaku zemlju, koji imaju snažan uticaj na razvojnu
sposobnost jedne zemlje. Među bitne uticajne faktore ubrajaju se: istorijsko
iskustvo tržišne privrede i demokratskim sistemom, iskustvo s reformama,
stepen industrijalizacije tranzicione zemlje i prethodna privredna saradnja sa
privrednim subjektima država tržišne privrede. S tog stanovišta SFR Jugoslavija
je imala najbolje uslove za pridruživanje Evropskoj uniji, uz uvođenja novih
mjera demokratizacije i tržišne privrede, što su iskoristile Republika Slovenija
i Republika Hrvatska.
Tranzicione zemlje Republika Mađarska i Češka Republika su između
dva svijetska rata prikupili prva iskustva sa tržišnoprivrednim i demokratskim
sistemom, koja su se pozitivno odrazila na tranzicioni proces. Prostorna blizina
sa zemalja tržišne privrede dalo je bitnu prednost tim zemljama u tranziciji.
To su Poljska, Mađarska i Češka Republika koje raspolažu istorijski sraslim
vezama sa slobodnim tržišnim ekonomijama, kao na primjer Austrije i Njemačke.
Mađarska je pokazala da je korjenitim reformama iz osamdesetih godina započela
dalekosežnu liberalizaciju i demokratizaciju na privrednom nivou te poticaj
razvoju u devedesetim godinama. Na isti način aktivnost je vodila Republika
Slovenija. Postojao je široki koncenzus o ciljevima tranzicije i izgradnje države
na političkom i pravnom nivou. Pri tome su ostali specifični faktori svake zemlje:
istorijski, geografski i kulturni uslovi kao značajni i karakteristični za tu zemlju.
Kao primjer može se uzeti i Republika Slovačka. U toj zemlji su ekonomski
rezultati reformskih mjera bili sasvim pozitivni: mali procenat nezaposlenosti,
dobra stopa privrednog rasta i relativno ujednačeni proračun. Međutim Evropska
unija je osudila nedemokratski poredak (autoritativnu politiku predsjednika
države). Zbog toga, Slovačka je bila isključena iz kruga kandidata za pristup.
Ograničenje je ukinuto 1998. godine pošto je nova vlada temeljno promijenila
politički kurs ka demokratizaciji društva.
Evropska unija je 1993. godine Ugovor o pridruživanju, koji se zove
Sporazum za Evropu, ponudila zemljama istočne i centralne Evrope, koje su
ulazile u tranziciju tržišne privrede i pluralističke demokratije. Ovaj Sporazum
potpisale su neke države u tranziciji 1996. godine7.
6 Ulrich Thiessen, Aspects of Transition to Market Economies in Eastern Europe (Newcastle upon Tyne:
1994).
7 Od kada je Evropska unija ponudila Ugovor o pridruživanju nekim zemljama u tranziciji, do 1. maja
2004. godine uslove za punopravno članstvo su ispunile: Letonija, Litvanija, Estonija, Poljska, Slovačka,
Slovenija, Češka, Malta, Kipar i Mađarska, koje su zvanično 1. maja postale članice Evropske unije. Uslove
koje zemlje u tranziciji moraju da ispunjavaju postavljeni su slijedećim pitanjima: slobodan promet robe;
slobodan promet usluga; sloboda kretanja radne snage; sloboda prometa kapitala: preduzetničko pravo;
jednakost u konkurenciji privrednika; poljoprivreda; regionalna politika; ribarstvo; saobraćaj; poreska
politika; ekonomska i monetarna unija; statistika; zapošljavanje; energetika; industrijska politika; mala i
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2. BOSNA I HERCEGOVINA NA PUTU KA EVROPSKOJ UNIJI
Bosna i Hercegovina kao država ima specifičnu strukturu vlasti. Podijeljena
je na dva entiteta i nekoliko kantona u entitetu FBiH. Svi oni imaju visok
stepen samostalnosti u vršenju tri ključne funkcije vlasti: zakonodavna, izvršna
i sudska. Uz to Bosna i Hercegovina je pod protektoratom Ujedinjenih Nacija
zbog čega ne može samostalno donositi odluke, pa ni odluke o ekonomskoj
integraciji. Uslov za učlanjenje u Evropsku uniju je slobodna država, bez
protektorata, sa slobodnim demokratskim izborima organa vlasti, u skladu sa
normama Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka. Na spoljnu politiku i
unutrašnje odnose u BiH ima veliki uticaj Visoki predstavnik imenovan od strane
Savjeta Ujedinjenih Nacija. Demokratsko društvo u BiH može se postepeno
stvarati prolazeći kroz nekoliko faza. U prvoj fazi Evropska unija bi trebala
da preuzme savjetodavnu ulogu u BiH u skladu sa načelima svog pravnog
sistema i stvaranjem uslova da se ostvare sva tri stuba. To bi značilo da se ukine
Kancelarija Visokog predstavnika. U drugoj fazi učvrstiti bezbijednost u Zemlji
i uvesti vladavinu prava sa potpunom samostalnosti pravosudnog sistema. U
trećoj fazi organi vlasti morali bi preuzeti potpunu odgovornost za ekonomski
prosperitet zemlje uz uvažavanje svih mjera o unutrašnjoj i spoljnoj bezbijednosti
na koje instistira Evropska unija date u prvoj i drugoj fazi.
Primarni cilj Bosne i Hercegovine je punopravno članstvo u Evropskoj
uniji. Za taj cilj postoji opšti koncenzus javnih i društvenih subjekata unutar
Bosne i Hercegovine. Cilj je moguće postići ako se uspostave putevi i metodi
ostvarivanja tog cilja. Veliki napori moraju biti uloženi na poboljšanje i
unapređenje bosanskohercegovačke ekonomije kako bi se postigao društveni
bruto proizvod na 1991. godinu. Na osnovu podataka današnjeg društvenog bruto
proizvoda u BiH može se govoriti o ratnoj šteti od 50 milijardi USA dolara8,
jer je društveni bruto proizvod percapita zbog rata pao 60%9. Disproporciju u
ekonomskom razvoju ispravlja Evropski fond za regionalni razvoj uklanjajući
nejednakosti učešćem u razvoju i strukturnom prilagođavanju regiona koji
zaostaje u privrednom razvoju kao i preobraćanju industrijskih regiona sa
prevaziđenom privrednom strukturom.
srednja preduzeća; nauka i istraživanje; obrazovanje i školstvo; telekomunikacija; kultura i audiovizuelni
mediji; životna sredina; zaštita potrošača; pravosuđe i unutrašnja pitanja; carinska unija; spoljnopolitički
odnosi; zajednička spoljna i bezbjednosna politika; finansijska kontrola; finansije i budžet; funkcionalnost
institucija i ostalo. Od postavljenih 31 pitanja zemlje u tranziciji su ispunile: Estonija – 19, Poljska – 16,
Slovačka – 20, Češka – 19, Mađarska – 22, Kipar – 22, Letonija – 16, Litvanija – 18, Slovačka – 19,
Bugarska – 10, Rumunija – 7. Uslove za pridruživanje nisu ispunile Bugarska i Rumunija, pa je to pitanje
odloženo do 2007. godine, Rajko Kasagić, Pravo Evropske unije (Banja Luka: 2005), 141.
8 Ilija Džombić, Ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine (Banja Luka: Univerzitet za poslovni
inženjering i menadžment, 2008), 46.
9 Ibid;48.
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Učešće BiH u procesu stabilizacije i pridruživanja, preuzete su odgovornosti u
ispunjavanju obaveza koje se tiču ekonomske, političke i pravne stabilizacije kroz
proces postepene integracije u Evropsku uniju sa ciljem dobijanja punopravnog
članstva. U tom cilju Evropska unija počinje realizaciju ovih obaveza osnivanjem
posebnih fondova za ulaganje u zemlje zapadnog Balkana. Pozitivna ocjena i
preporuka Evropske komisije o otpočinjanju pregovora uslijedila je 25. oktobra
2005. godine. Potpisivanje Sporazuma o pridruživanju i njegova realizacija
zavisi o ispunjavanju uslova koji su postavljeni pred njenim organima vlasti,
prvenstveno od pune saradnje za predpristupnu pomoć. Postavljeni uslovi za
zemlje u tranziciji nisu jednostavni, ali su mogući i lako ostvarljivi sa dodatnim
naporom svrsishodnim korištenjem sredstava Evropske unije koji se nude prema
pripremljenim programima.
3. RAZLOZI EKONOMSKE INTEGRACIJE I
KORIŠTENJE FONDOVA EVROPSKE UNIJE
Međunarodnu ekonomsku situacija karakteriše konkretno tržište na kojem se
urušavaju tradicionalna, vremenska i geografska ograničenja. Usljed stvaranja
novih ekonomskih odnosa, a pogotovo novih tržišnih odnosa proizvodi i usluge se
internacionalizuju i izlaze iz nacionalnih okvira, što ima za posljedicu otvaranja
nacionalnih granica i integracija ekonomskog i političkog karaktera10. Zajednička
trgovinska politika Evropske unije se zasniva na jedinstvenim načelima u pogledu
izmjena carina, zaključivanja carinskih i trgovinskih sporazuma, izjednačavanja
mjera liberalizacije politike izvoza, kao i mjera trgovinske zaštite, kao što su
one koje treba donijeti u slučaju dampinga i subvencija11. Dakle, jedinstveno
evropsko tržište omogućava postepeno stapanje nacionalnih tržišta država
članica u jedinstveno tržište, u kome će vladati isti uslovi za preduzimanje svih
oblika ekonomskih aktivnosti za sve tržišne subjekte bez obzira za njihov domicil
ili nacionalnu pripadnost. Uspostavljanje i funkcionisanja jedinstvenog tržišta
zavisi od ostvarivanja slobode kretanja robe, radne snage, kapitala i vršenja
usluga, odnosno od uspjeha u otklanjanju svih zabrana i barijera u međusobnoj
trgovini država članica.
Smetnje koje su se u međuvremenu pojavile između država članica u
funkcionisanju jedinstvenog tržišta Komisija Evropske unije je u Bijeloj knjizi
grupisala u fizičke, tehničke i poreske prepreke. Utvrđeno je da su smetnje u
funkcionisanju jedinstvenog tržišta Evropske unije (tada Evropske ekonomske
10 Evropska unija je najveća trgovinska sila u svijetu. U toj oblasti nastupa „jedna država“. Tokom procesa
integracije, Unija je dobila eksluzivno pravo utvrđivanja ekonomske politike svih zemalja članica, Vujo
Vukmirica, Ekonomska i monetarna integracija Evrope (Banja Luka: 2005), 1007.
11 Član 133 pod tačkom 1 Ugovora iz Nice kojim je promijenjen član 113 Osnivačkog rimskog ugovora.
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zajednice) fizičke prirode ili uvođenjem različitih standarda za pojedine robe.
Otuda je uspostavljanje unutrašnjeg tržišta zahtijevalo usklađivanje pravnih i
drugih propisa od strane članica u cilju uklanjanja postojećih prepreka i zabrane
uvođenja novih barijera u međusobnoj trgovini između država članica. Zato je
uvođenje jedinstvenog tržišta obuhvatilo veliku pravnu regulativu. Donošenje
propisa sekundarnog karaktera od strane komunitarnih organa u vidu uputstava
usklađivani su uslovi privređivanja u svim državama članicama.
4. UTICAJ JEDINSTVENOG (UNUTRAŠNJEG) TRŽIŠTA NA
EKONOMSKE ODNOSE EVROPSKE UNIJE I TREĆIH DRŽAVA
Uspostavljanjem jedinstvenog tržišta za države članice Evropske unije
značilo je zatvaranje ekonomskih granica za njihove robe i usluge. Članice
Evropske unije imale su međusobnu slobodu kretanja robe i vršenja usluga, a u
odnosu na robe i usluge država članica uvedene su jedinstvene carinske tarife. Da
bi se izjednačile sa tržišnim uslovima koji su obezbijeđeni trgovinskim društvima
jedinstvenog tržišta, privrednicima domiciliranim izvan tog tržišta, njihove vlade
su morale priznavati stimulativne mjere, bar u visini uvoznih carina država
članica Evropske unije. To je bilo teško uskladiti naročito zbog izvoznog deficita
u odnosu na razmjenu roba i usluga sa državama koje pripadaju jedinstvenom
tržištu Evropske unije. Unija je proklamovala svoj trgovinski identitet strogim
reciprocitetom u svojim trgovinskim odnosima sa trećim državama. To je moguće
ostvariti bilateralnim ili multilateralnim sporazumima između država nečlanica
i Evropske unije ukoliko nisu smetnje član 113 i član 228 Ugovora o osnivanju
kojim je Evropska unija zadržala isključivu nadležnost u vođenju trgovinske
politike prema trećim državama.
Prethodno izloženom treba dodati da su pojedine zemlje Evrope (zemlje
izvan tržišne privrede), u minulom vremenu, bile na listi zabrane izvoza strateške
robe iz zemalja razvijene tehnologije12. Kontrolu izvoza strateških proizvoda
vrši Koordinacioni komitet za višestruku kontrolu izvoza - COCOM. Kontrola
se odnosila na izvoz strateške tehnologije i proizvoda u države Istočnog bloka
i bivše SFRJ. Zabrana izvoza strateške robe iz zemalja razvijene tehnologije
uticale su na konkurentnost nastupa privrednih subjekata sa sjedištem u
državama izvan jedinstvenog tržišta Evropske unije. Ako tome dodamo uvođenje
ekonomskih sankcija pojedinim zemljama u tranziciji, onda su jasni razlozi
12 Velika Britanija je na osnovu uredbe o strateškoj robi br. 983 od 1967. god. uvela sistem kontrole
strateških proizvoda. Uredba je propisivala da niko u Velikoj Britaniji ne može stranim vladama, drugim
organima vlasti, ili pravnim i fizičkim licima izvoziti robu koja se nalazi na teritoriji Zemlje i koja
je Uredbom proglašena strateškim proizvodom, Aleksandar Ćirić i Predrag Cvetković, Međunarodno
trgovinsko pravo (Niš: 2001), 57.
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ekonomske nesposobnosti privrednih subjekata tih zemalja da konkurentno
učestvuju na jedinstvenom tržištu Evropske unije13. Potrebna su dodatna i znatna
ulaganja u privredu ekonomskog prostora bivše SFRJ radi približavanja uslova
privređivanja privrednih subjekata članicama Evropske unije. Nisu potrebna
ulaganja samo u savremenu tehnologiju ili mašine, nego i u obuku kadrova,
naučna istraživanja i ispitivanje tržišta.
Jedinstveno tržište Evropske unije ima utvrđene standarde i svaka evropska
država koja ima namjeru da postane članica Evropske unije mora se postepeno
prilagođavati tim standardima. Tehnološki razvoj članica Evropske unije
određuje okvire poslovne saradnje privrednika geografskog prostora Evrope.
5. OBLIK DRŽAVNOSTI
Jedan od najlabilnijih oblika državnosti je unija. U državnopravnom smislu
unija se pojavljuje kao personalna, realna i mješovita. Personalna unija nastaje
jednom vezom preko zajedničkog šefa države za dvije ili više samostalnih
suverenih država. Države obuhvaćene personalnom unijom ostaju i dalje u svemu
samostalne, odvojene države. Svaka od njih je samostalni međunarodni subjekt.
Realna unija je labavi savez dvije ili više država koje imaju zajedničkog vladara
na osnovu međunarodnog ugovora i koje imaju zajedničke vanjske poslove.
Razlikuje se od personalne unije zato što ona ima ugovor o zajedničkom šefu
države, dok je u personalnoj uniji zajednički šef države odabran bez ugovora.
Svaka od država ima svoje samostalno zakonodavstvo, samostalno sudstvo i
samostalnu upravu. Realna unija se javlja u međunarodnom pravu kao jedinstveni
subjekt međunarodnog prava. Ona može imati neke zajedničke organe kao što
je ministarstvo vojske, ministarstvo inostranih poslova, ministarstvo finansija.
Ovi poslovi se zajednički obavljaju na osnovu ugovora država članica, što znači
da realna unija nije država. Ona nema vlast koja bi se vršila neposredno nad
građanima. Mješovita unija najčešće nije nastala dobrovoljno, već naturanjem
ili iz nužde. Razlikuje se od personalne i realne unije, ali im je zajedničko to
što ni ova unija nema karakter države.
U koju od navedenih oblika se može svrstati Evropska unija? Formalno je
uspostavljena Mastrihskim ugovorom 1992. godine, kao ugovorna nadnacionalna
država. To je specifični okvir saradnje država članica u oblasti spoljnih poslova
i unutrašnje politike. Ona ima svoj organizacioni identitet i nezavisnost kao
nadnacionalna međunarodna organizacija. Ključni elementi komunitarnog
prava su na upotrebi Unije, a ne država članica. Međutim, nisu jedinstveni
stavovi sa stanovišta njenog djelovanja. Prema jednom stanovištu – Evropska
13 “Zlo činiti od zla se braniti“ nije opravdano (Njegoš) – niti sa ekonomskog niti političkog stanovišta.
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unija nije nadnacionalna organizacija niti uopšte međunarodna organizacija u
standardnim značenjima. Ona ima svoje organe, a međunarodni karakter joj daje
način formulisanja i provođenja zajedničkih stavova u oblasti spoljne politike i
bezbjednosti, pravosuđa i unutrašnjih poslova14. Ono što postoji prema Ugovoru
o Evropskoj uniji su komunitarne institucije koje su samo posuđene institucije
država članica u obliku prenesene nadležnosti. Sud pravde i Parlament su u toj
funkciji. Kako nije međunarodna organizacija, Evropska unija nema pravni
subjektivitet, pa stoga ne može da ima vlastite institucije.
Drugo stanovište polazi od toga da je Evropska unija jedinstvena
međunarodna organizacija sa svojim pravnim poretkom, nadnacionalna, sa
posebnim karakterom. Te osobine joj daju objedinjeni segmenti života država
članica i njihovih građana. Njezine norme ustavnog karaktera ukazuju na ciljeve
postojanja unije (ekonomske, komunitarne, socijalne, političke), utvrđuju
zajedničke institucije, odnosno organe koji su samostalni u svome radu. Savjet
Evropske unije djeluje u sva tri segmenta života (ekonomska politika, spoljna
politika i bezbjednost, te unutrašnji poslovi i podsticanje saradnje u krivičnim
stvarima) pa je time uspostavljen princip institucionalnog jedinstva.
U okviru razmišljanja prethodnih stanovišta je posmatranje Evropske
unije kao sui generis Zajednice. Prema ovom stanovištu Evropska unija je
bez vlastitog pravnog subjektiviteta i institucija, ali ipak svojevrsna tvorevina
država, a ne samo puki okvir međunarodne saradnje država članica. Kvalitet sui
generis Evropskoj uniji daje komunitarno pravo: njezina posebnost, ustavnost,
nadnacionalnost, unutrašnji pravni poredak, regulatorno-državni karakter.
Ovakav položaj obezbjeđuju njeni Osnivački ugovori.
Proučavajući različita stanovišta o položaju Evropske unije kao države ili
međunarodne organizacije postavlja se pitanje koji oblik državnosti može da ima
Bosna i Hercegovina. Njen državni oblik je nastao iz nužde potpisom Mirovnog
sporazuma 1995. godine. U međunarodnom pravu Bosna i Hercegovina se
pojavljuje samostalno, vodi unutrašnje poslove i finansijsku politiku. Međutim,
njen oblik suverene državnosti umanjuje samostalna zakonodavna, sudska i
unutrašnja politika entiteta pa čak i kantona u okviru entiteta Federacije Bosne
i Hercegovine. Entiteti se ne mogu samostalno izdvojiti, o čemu može da odluči
Parlament BiH na osnovu glasova tri konstitutivna naroda. Pored toga, na osnovu
Međunarodne konvencije o pravu država, koju je Jugoslavija ratifikovala 1976.
godine, svaka država samostalno uređuje politički sistem, vodi ekonomsku
i socijalnu politiku. Dakle, svi navedeni elementi daju Bosni i Hercegovini
položaj sui generis države.
14 N. Blokker, M. Heukels, The European Union: Historicar Origins and Institutional Challenges, Heukels,
Ton/Blokker/Brus, The European Union after Amsterdam: Alegal Analysis, Kluver Law International (The
Hegue-London-Boston: 1998), 21-22.
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6. POLOŽAJ BOSNE I HERCEGOVINE –
KORIŠTENJE FONDOVA EVROPSKE UNIJE
Suočena sa novim tržišnim pravilima ekonomija Bosne i Hercegovine se
nalazi u nezavidnom položaju. Ratna dešavanja koja su razorila ekonomiju i
privredu, tehnološka zastarjelost, nepostojanje jasnih ekonomskih i političkih
ciljeva imaju nepredvidivu ekonomsku poziciju Bosne i Hercegovine, pogotovo ako se posmatraju zadati ekonomski i pravni okviri, a koje je potrebno ispuniti u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Evropske države nisu bile ništa
manje pošteđene od posljedica Drugog svijetskog rata, ali su to prevazišle sredstvima Maršalovog plana, ulaganjem od strane Amerike, radi stvaranja sposobne tržišne privrede zapadnoevropskih zemalja, a zatim osnivanjem evropskih
ekonomskih integracionih cjelina: Evropska zajednica za ugalj i čelik, Evropska zajednica za atomsku energiju i Evropska ekonomska zajednica, koje su se
formalno spojile 1. jula 1967. godine u jedinstvenu cjelinu Evropsku zajednicu
(European Community).
Kroz različite programe pomoći Evropska unija je počela 1991. godine da
ulaže sredstva na zapadni Balkan. Putem nekoliko programa: GARDS, ISPA
i SAPARD na zapadni Balkan je uložila 6,8 milijardi eura. Njih je Evropska
unija transformisala u novi instrument predpristupne pomoći – IPA, otvoren za
države kandidate, te države procesa stabilizacije i pridruživanja.
Prema podacima Direkcije za evropske integracije, BiH je u periodu 2007.
do 2013. sudjelovala sa 24 programa i to na temelju Okvirnog sporazuma
između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Evropska komisija u BiH, u
okviru programa IPA, stavila je na raspolaganje 11,5 milijardi eura za navedeno
vrijeme. Sredstva od 550 miliona eura su namijenjena za pomoć tranziciji i
izgradnji institucija i prekograničnoj regionalnoj saradnji. Preostala sredstva su
namijenjena za regionalni razvoj, razvoj ljudskih potencijala i ruralni razvoj koja
će BiH moći koristiti tek sa sticanjem statusa zemlje kandidata za prijem u EU15.
Iz IPA programa BiH institucije mogu koristiti još dva programa pomoći: Taiex i
Tweining. Taiex je instrument za pomoć u usklađivanju i primjeni zakonodavstva
EU. U okviru Twining programa zemlje korisnice mogu dobiti pomoć eksperata,
koji rade na nekom projektu u određenoj instituciji, koji trebaju dati konkretne
rezultate u oblasti acquisa – pravne stečevine Evropske unije, a usmjereni su na
uspostavljanje odnosa između sadašnjih i budućih članica EU.
U oblasti obrazovanja BiH može koristiti nekoliko fondova, a jedan od
najznačajnijih je Erassmusmundus. Namjena ovog programa je unapređenje
kvaliteta visokog obrazovanja i međukulturalnog razumijevanja.
15 ,,Kako iskoristiti Evropske fondove”, Business, br. 130, od 2. aprila 2012., 20.
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Program podrazumijeva dodijelu stipendija za postdiplomske studije, partnerstvo visokoobrazovanih institucija, razmjena iskustava. Korisnici programa su studenti, visokoobrazovane institucije, profesori, naučnici, te privatne i
javne institucije koje se bave visokim obrazovanjem. Program Basileus, koji je
takođe dio programa Erasmusmundus, podstiče mobilnost studenata i naučnika
iz zemalja zapadnog Balkana u Evropsku uniju i obratno. To je prilika za studiranje na nekom od evropskih univerziteta, posebno za studente postdiplomskih i doktorskih studija, ali i doktore iz oblasti poljoprivrede, arhitekture, urbanizma, planiranja, prava, jezika, matematike, informatike, prirodnih nauka,
psihologije, socijalnih nauka.
Program Tempus je plan mobilnosti studenata evropskih univerziteta i podrška modernizaciji obrazovanja u mnogim zemljama pa i zapadnog Balkana.
Ostvarivanje ovog cilja vrši se finansiranjem zajedničkih projekata u okviru
kojih je moguće modernizirati i distribuirati nove nastavne planove, metode i
materijale, modernizirati rukovođenje i upravljanje institucijama visokog obrazovanja. Drugi dio pomoći odnosi se na strukturalne mjere koje doprinose jačanju i reformi institucija i sistema visokog obrazovanja, poboljšanja njegovog
kvaliteta i usklađenost sa obrazovnim sistemom u Evropskoj uniji.
Ulaganje u obrazovni sistem je radi unapređivanja naučnog znanja i vlastitih
naučnih radnika. Zato Evropa za trećinu povećava ulaganja za naučna istraživanja. Evropska unija, u isto vrijeme pokušava da povuče naučnike iz zemalja
„trećeg svijeta“16.
Sredstva Evropske unije mogu se koristiti na osnovu projekata izrađenih
prema pravilima Evropske unije. Ideje moraju da odgovaraju cilju programa iz
kojeg se traži finansiranje. U projektu se mora navesti šta se želi ostvariti, koliko će koštati izvođenje projekta, ko će biti odgovoran za realizaciju projekta
i kakvi rezultati se očekuju uz navođenje vrlo precizno svih projekata koji su
porebni za aplikaciju. Namjena fondova nije ostvarivanje profita, ali se iz tih
sredstava mogu razvijati unutrašnji kapaciteti preduzeća, obrazovanje zaposlenih, modernizacija poslovanja, marketing. Cilj je povećanje konkurentnosti
preduzeća na tržištu, što kasnije neminovno dovodi do generiranja profita za
vlasnika preduzeća.
U Republici Hrvatskoj razvijena je mreža konsultantskih firmi koje izrađuju projekte. Čak i kada i certificirani konsultant uradi projekat ne predstavlja
16 U svjetskim razmjerima Evropska unija znatno zaostaje u odnosu na SAD u oblasti naučnoistraživačkog
rada. U prvoj polovini XX vijeka većina Nobelovih nagrada ostala je na Starom kontinentu. Od početka
primjene Nobelove nagrade (1901), dodijeljene su 672 nagrade, od čega je 284, odnosno 42,2% pripalo
Amerikancima. Naučna otkrića su usko povezana sa sredstvima koja se ulažu u naučnoistraživački razvoj.
Amerika svake godine za istraživanja odvaja 270 milijardi dolara – 150 milijardi više nego Evropa. Svake
godine seli se oko 90.000 naučnika iz Evrope u Ameriku, koji sve češće dobivaju Nobelovu nagradu,
Vukmirica, Ekonomska i monetarna integracija Evrope, 106 i 107.
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garanciju da će projekat biti odobren, pa je ulaganje u vlastitu edukaciju jedino
isplativo. Svi elementi iz uputstava moraju se dobro proučiti i uzeti u obzir kod
izrade projekta. U protivnom komisije će isključiti podnosioca zahtjeva ukoliko je učinio neku grešku iz uputstva.
Međutim, aplikacija na fondove Evropske unije radi ekonomskog
prosperiteta i stvaranje konkurentne privrede u Bosni i Hercegovini je samo
jedan stub kojega svaka država, koja ima namjeru da se priključi Evropskoj
uniji, mora da ispuni. Ulaganje u privredu jedne zemlje je uslovljeno spoljnom
i unutrašnjom bezbijednošću, ali sigurnim pravnim sistemom i samostalnim i
nezavisnimpravosuđem.
7. SPOLJNA POLITIKA I BEZBJEDNOST
Saradnja država članica u spoljnoj politici uvedena je kao element
produbljavanja saradnje, zajedno sa širenjem evropskih zajednica uključujući
Veliku Britaniju, Irsku i Dansku. Prvobitni naziv koji je dat ovoj aktivnosti je
„Evropska politička saradnja“, s tim što su riječ „politička“ koristila ministarstva
inostranih poslova da bi napravili razliku između onoga što smatraju „visokom
politikom“, od pitanja kao što je ekonomija. Francuska je, u vrijeme De Gola,
insistirala na tome da politička saradnja bude ne samo međuvladina, već i strogo
odvojena od Evropske zajednice.
Politička saradnja je postigla jednu bitnu stvar, kada su države članice stavile
ljudska prava na dnevni red Konferencije o bezbijednosti i saradnji u Helsinkiju
1975. godine. Diplomatski predstavnici država članica su konačno razvili način
saradnje koji su kasnije rezultirali mnogim zajedničkim stavovima, u odnosu
na druge zemlje, kao i sa Ujedinjenim nacijama. Francuska je bila spremna
do 1985. godine da prihvati ideju da Evropska politička saradnja bude bliže
Evropskoj zajednici, što je učinjeno Jedinstvenim evropskim aktom. Ovaj akt
je konkretnije regulisao saradnju država članica u spoljnoj politici. Njime se
navodi da države članice „nastoje“ da formulišu i primjenjuju „evropsku spoljnu
politiku“ o čemu će se međusobno informisati i savjetovati17.
Značajan korak u razvoju spoljnpolitičke saradnje i bezbjednosti ostvaren
je u Mastrihtu ugovorom uvođenjem „drugog stuba“ u okviru Evropske unije.
Mogućnost ujedinjenja Njemačke uznemirilo je Francusku, koja se plašila da bi
ujedinjena Njemačka mogla ugroziti francusko-njemačko partnerstvo i krenuti
u samostalnu politiku prema Istoku. Kao što je zajednička valuta promovisana
da bi Njemačka bila vezana za Evropsku uniju, tako bi i zajednička spoljna
politika i bezbjednost vezala Njemačku za Uniju. Zato su predsjednik Francuske
17 Vidi član 30 Jedinstvenog evropskog akta.
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i kancelar Njemačke predložili, 1990. godine, da međuvladina konferencija o
„političkoj uniji“ ide paralelno sa konferencijom o ekonomskoj i monetarnoj
uniji. Rezultat te saradnje između Njemačke i Francuske bio je „drugi stub“ za
zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku.
Mastrihtskim ugovorom spoljna politika je data u mnogo čvršćim konturama,
priključujući segment bezbjednosti, što su države članice dužne da „aktivno i
bezrezervno podržavaju u duhu odanosti i međusobne saradnje“18. Zajedničku
spoljnu i bezbjednosnu politiku treba sprovoditi sistematskom saradnjom i
zajedničkom akcijom u skladu sa načelom solidarnosti19. Sistemska saradnja
se zasniva na konsultovanju i zauzimanju zajedničkih stavova i koordiniranoj
akciji. O zajedničkoj akciji odlučuje Savjet Evropske unije na osnovu smijernica
Evropskog parlamenta. Kada donese takvu odluku Savjet mora da utvrdi
obim, ciljeve i trajanje takve akcije, kao i sredstva, postupke i uslove za njeno
sprovođenje.
Evropska unija obezbjeđuje svoju „nezavisnost i integritet“ što uslovljava
jedinstvenu odbranu radi očuvanja slobode i nezavisnosti njenih članica. Stoga
širenje Unije je prevashodno uslovljeno sposobnošću i spremnošću eventualnih
članica da prihvate njezine ciljeve, prvenstveno u spoljnoj politici i bezbjednostri.
Time će se unaprijed utvrditi koliko su zainteresovane države za članstvo u
Evropsku uniju spremne da slijede zacrtani put, a to je: sistemska saradnja
država članica povodom bilo kojeg pitanja od opšteg značaja, o preuzimanju
zajedničkih akcija radi zajedničke odbrane koja je integralni dio razvoja Evropske
unije. Svoju zajedničku odbranu Evropska unija razvija jačanjem „evropskog
stuba Atlanskog pakta“, mada postepeno ulazi u aktivnosti stvaranja svojih
odbranbenih snaga koju ideju su započeli da realizuju francusku predsjednik
Miteran i njemački kancelar Helmut Kol sa sjedištem u Strazburu.
I pored istakutih obaveza članica Evropske unije na saradnji radi očuvanja
sigurnosti i bezbjednosti odnosno radi obezbjeđenja „nezavisnosti i integriteta“
ne znači da članice Evropske unije moraju biti i članice NATO pakta, što su
potvrdile Austrija i Švedska, ali stvaranjem vlastitih odbrambenih snaga Evropske
unije, mjere i akcije koje se preduzimaju radi očuvanja nezavisnosti i integriteta,
bile bi imerativne za svaku članicu. Bosna i Hercegovina je svoje vojne snage
angažovala u Avganistanu u sastavu odbrambenih snaga NATO pakta, što znači
da BiH postepeno se uključuje u „evropski stub NATO pakta“.

18 Član J 1 (4) Ugovora o Evropskopj uniji.
19 Član J 2 Ugovora o Evropskoj uniji.
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8. PRAVOSUĐE I UNUTRAŠNJI POSLOVI
Prijedlog za stvaranje evropskog pravosudnog prostora radi uspostavljanja
pravosudne saradnje u krivičnim stvarima između članica Evropske unije
(tada Evropske zajednice) podnijela je Francuska na samitu u Briselu, održan
5. i 6. decembra 1977. godine. Ukazano je da ugovor o osnivanju tri evropske
zajednice predstavljaja osnov za stvaranje ekonomskog i trgovinskog prostora,
a evropsku konstrukciju je poptrebno obogatiti novim sadržajem, kao što je
„evropski pravosudni prostor“. Njegova realizacija bi se ostvarivala u pet
etapa: utvrđivanje jedinstvene konvencije o ekstradiciji, utvrđivanje procedure
međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima i fleksibilniji pristup zemalja
članica, utvrđivanje procedure za prenos krivičnog postupka iz jedne zemlje u
drugu, međunarodno priznanje presuda, utvrđivanje procedure za prebacivanje
zatvaranja lica, odgovornih za krivična djela, iz jedne zemlje u drugu20.
Izgradnja evropskog pravosudnog prostora u krivičnim stvarima je
intenzivirana u okviru Savjeta Evrope od 1985. godine, kada su obavljene
pripreme za stupanje na snagu nekoliko konvencija iz krivične oblasti, kao što
su: Evropska konvencija o premještanju osuđenih lica; Evropska konvencija o
obeštećenju žrtava nasilja; Protokol broj 6 uz Evropsku konvenciju o pravima
čovjeka koji se odnosi na aboliciju smrtne kazne; Konvencija koja se odnosi
na pranje novca, prevare, zaplijenu i konfiskovanje proizvoda dobijenih od
kriminalne djelatnost. Važno je istaknuti da je u ovom procesu usvojena i
Konvencija Europola, 26. jula 1995. godine koja ima zadatak da štiti unutrašnju
bezbijednost i sigurnost država članica.
Ipak, usvajanjem konvencija nije dovelo do uniformnog regulisanja krivične
oblasti, jer svaka od tih konvencija predstavlja samo dio cjeline. Ipak su time
stvoreni pravni okviri kojima se otvaraju putevi pripremi i usvajanju konvencije
koja bi globalno obuhvatila saradnju u krivičnim stvarima i stvorila uslove za
kodifikovanje instrumenata utvrđenih različitim konvencijama i preporukama
Savjeta Evrope.
Prije potpisivanja Ugovora u Mastrihtu, u okviru Savjeta Evrope su utvrđeni,
ili su bili u pripremi, pravni instrumenti Evropske pravosudne saradnje: zaštita
prava čovjeka i osnovnih sloboda, ekstradicija, međunarodno priznanje presuda,
borba protiv nasilja na putevima, prenošenje kaznenog postupka, međunarodne
posljedice gubitka prava na vožnju vozila na motorni pogon, borba protiv
terorizma, premještanje osuđenih lica, prekršaji koji se odnose na kulturno
blago, i posljednja konvencija koja je usvojena iz ove oblasti, 1990. godine je

20 Kasagić, Pravo Evropske unije, 79 i 80.
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Evropska konvencija o pranju novca, prevarama, zaplijeni i konfiskaciji dobara
stečenih po osnovu kriminalne djelatnosti.
Dakle, pravni sistem Evropske unije je dobro postavljen kojim se obezbijeđuje
slobodan i srećan život građana. Pri tome treba dodati, da komunitarno pravo
(pravo Evropske unije) dopušta državama članicama da u izuzetnim slučajevima
odstupe od svojih obaveza koji proističu iz osnivačkih ugovora. One mogu da
preduzmu unilateralne mjere kada su u pitanju vitalni interesi njene bezbijednosti,
ili u slučaju događanja koji dovode u pitanje održavanje unutrašnjeg reda i mira,
u slučaju ozbiljne međunarodne krize koja prijeti ratom ili u cilju izvršavanja
obaveza preuzetih da bi se očuvao mir i međunarodna bezbjednost. U ovim
slučajevima država može uskratiti informacije koje bi inače bila obavezna dati,
preduzimati mjere u vezi sa proizvodnjom i trgovinom oružja, municijom i ratnim
materijalom, te preduzimati druge mjere radi zaštite jedinstvenog (unutrašnjeg)
tržišta.
9. VAŽENJE KOMUNITARNOG PRAVA
Evropska unija određuje primjenu komunitarnog prava na prostorima država
članica. Važenje Osnivačkih ugovora obuhvata i prekomorske teritorije u slučaju
nekih država članica, te „evropske teritorije“ za čije je spoljnotrgovinske odnose
odgovorna jedna država članica21. U slučaju promjene granica jedne od država
članica, automatski mijenja se i granica primjene komunitarnog prava. Dakle,
komunitarno pravo se primjenjuje na odnose vezane za teritoriju Evropske unije,
pri čemu se neophodna veza uspostavlja bilo mjestom nastanka pravnog odnosa,
ili mjestom njihovog izvršenja, ili s obzirom na blisku vezanost za pravo jedne
države članice, a time i za komunitarno pravo. To znači da se komunitarno pravo
primjenjuje i na pravna lica čije sjedište je izvan teritorije države članice ukoliko
obavlja poslove na teritoriju Unije u smislu tačaka vezivanja.
Ugovor o Evropskoj uniji ne reguliše pitanje teritorijalne primjene kada su u
pitanju unijski segmenti kao što je spoljna politika, saradnja u oblasti unutrašnjih
poslova i pravosuđa, jer ovi segmenti nemaju geografsko ograničenje.
Sa stanovišta vremenskog važenja komunitarnog prava treba istaknuti da je
Ugovor o osnivanju evropske zajednice za ugalj i čelik zaključen na određeno
vrijeme, odnosno na pedeset godina, što znači da je njegovo vremensko važenje
bilo do 2002. godine. S obzirom na predmet regulisanja, Savjet Evropske unije
21 Primjena komunitarnog prava Evropske unije se odnosi na Giblartar i Veliku Britaniju shodno članu
299 (4) Ugovora evropske ekonomske zajednice. Ugovor se odnosi i na Farska ostrva i prostor britanskih
suverenih baza na Kipru, kao i na prekomorske zemlje i teritorije koje imaju posebne odnose sa V.
Britanijom, dok Aland ostrva imaju poseban status, shodno članu 299 (5) Ugovora, Kasagić, Pravo Еvropske
unije, 214.
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je usvojio odgovarajuću rezoluciju kojom je odredbe ovog Ugovora inkorporisao
u Ugovor o Evropskoj uniji. Preostali osnivački ugovori zaključeni su na
neodređeno vrijeme.
Pod određenim uslovima nacionalni pravni režimi mogu, u određenoj
materiji, odstupiti od onog što je utvrđeno u komunitarnom pravu i zadržati
rezerve. Ukoliko nacionalne mjere, pozivom na pravo rezerve, dovodi u pitanje
režim slobodne konkurencije na tržištu, Komisija Evropske unije će postaviti
određene uslove. Ako smatra da se država članica neosnovano poziva na pravo
rezerve, ostale države članice i Komisija mogu iznijeti predmet pred Sud pravde.
U ovom slučaju Sud može izreći privremenu mjeru22.
Mehanizam rezervi djeluje i u kontekstu prelaznog perioda predviđenog
Osnivačkim ugovorom povodom realizacije određene zajedničke politike,
omogućavajući državi članici da preduzme zaštitne mjere u odnosu na ozbiljne i
trajne poteškoće u slučaju poštovanja statusnih rokova. Slične mogućnost postoje
i postupku pristupanja Evropskoj uniji, u cilju prilagođavanja segmentima
pravnog režima jedinstvenog (unutrašnjeg) tržišta, koje podstiče zbližavanje
naroda slobodnim kretanjem radne snage, bržim zapošljavanjem i stvaranjem
komplimentarne privrede. Jedinstveno tržište je u punoj mjeri ostvareno
uvođenjem jedinstvene valute, a to je već uslov stvaranja političke unije. Stoga
Evropska unija nije samo ekonomska nego i politička unija.
10. ZAKLJUČAK
Priključenje Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju je dug put koji iziskuje
mnogo napora stručnih, naučnih i političkih kadrova. Prva i osnovna potreba je
utvrditi proces demokratizacije kako bi se obezbijedili neposredni i javni izbori
bez mogućnosti promjene i ispravki bilo kakve vrste. To bi se moglo obezbijediti
uvođenjem elektora, ili elektronskim glasanjem i kontrolom, takođe bezbijediti
i stručni kadar za izradu programa kojima bi se apliciralo na fondove Evropske
unije koji su predviđeni za razvoj tržišne privrede i povećanje društvenog bruto
proizvoda u Bosni i Hercegovini. Politička, ekonomska sigurnost i bezbjednost
ima značajan uticaj na zainteresovanost stranih privrednih subjekata na ulaganje u
privredu BiH. Uz to se zahtijeva efikasan rad administrativne službe na izdavanju
odgovarajućih dokumenata stranom ulagaču.
Potrebno je obezbijediti efikasno funkcionisanje organa vlasti jačanjem
institucija, onemogućiti vladavinu pojedinaca iznad tih institucija i raditi na
22 Početkom devedesetih godina prošlog vijena Grčka je, pozivom na član 297 Ugovora, donijela odluku
o zabrani uvoza i trgovine sa Makedonijom. Komisija je smatrala da se nisu stvorili neophodni uslovi iz
pomenute odredbe Ugovora, zbog čega je pokrenut postupak pred Sudom pravde. Zahvaljujući sporazumu
između Grčke i BJR Makedonije postupak je okončan prije odluke Suda, predmet br. C-120/94 ECR I-1530.
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smanjenju opšte potrošnje i njenog vezanja za porast društvenog bruto proizvoda.
Službe unutrašnjih poslova i bezbijednosti moraju imati takve uslove rada
kojima bi se obezbjeđivala prirodna prava građana na slobodu, sretan život,
imovinu stečenu pravnim osnovama i jednakost prava građana. To je moguće
ostvariti neposrednom primjenom odredaba Evropske konvencije o pranju
novca, prevarama, zaplijeni i konfiskaciji dobara stečenih po osnovu kriminalne
djelatnosti, usvojene u Strazburu 8. novembra 1990. godine.
Efikasno, samostalno i nepristrasno sudstvo, uz saradnju sa službom
unutrašnjih poslova i bezbjednosti, je temelj vladavine prava u svakoj državi.
Ulaskom u Evropsku uniju članice zadržavaju svoje osobenosti koje su
karakteristične za njezin narod kao što su: kulturne i istorijske vrijednosti,
moralne norme kao autonomne za određenu društvenu zajednicu. Ostvarenje
prethodnih uslova podrazumijeva i ukidanje Kancelarije OHR, odnosno
potpunog ukidanja pozicije Visokog predstavnika i preuzimanje savjetodavne
uloge Evropske unije u Bosni i Hercegovini u prevazilaženju smetnji efikasnom
funkcionisanju države Bosne i Hercegovine. Dakle, Bosna i Hercegovina bi
trebala posvetiti pažnju na sadašnjost, proučavati komunitarno pravo Evropske
unije, utvrditi smetnje pridruživanju Evropskoj uniji radi njihovog uklanjanja.
Da li će to biti bosanskohercegovačka Bijela knjiga ili mjere za stabilizaciju i
pridruživanje, od manjeg je značaja naziv te knjige koliko je bitan njen sadržaj.
Komunitarno pravo je fleksibilno i podložno promjenama. Sud pravde Evropske
unije ima značajnu ulogu na utvrđivanju pravnih načela u skladu sa ciljevima
osnivačkih ugovora. Njihova odluka je imperativne prirode. Ukoliko je pravni akt
države članice suprotan osnivačkim ugovorima, Sud pravde konstatuje njegovu
ništavnost čime automatski prestaje njegova primjena. Ono što je ništavno ne
može biti primijenjeno.
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BOSNIA AND HERZEGOVINA AND THE EUROPEAN
UNION INTEGRATION PROCESSES
Rajko Kasagić23
International University of Travnik.
Alisa Salkić24
International University of Travnik.
Summary: The developed economy in the world is characterized by a very
dynamic structure of change, both in production and in the market position of
individual countries. Economic trends in the world have been accompanied by
faster growth in world trade than growth in production. Therefore, each state
seeks to find its place intheinternational division of labor and a satisfying market
position, although domination of industrially developed countries is not called
in to question. In the conditions of modern market and technological changes,
it is difficult to imagine an integration process in terms of globalization without
a more active role of developed countries.
Diplomacy plays a nimportant role intheintegration of the economic
territories of certain countries. Its importance is of particular importance for
economic, but also for political integrationin Europe and the European Union.
Bosnia and Herzegovina has a political and economic interest in joining the
EU, and has already started to use the European Union funds for programs,
based on the Framework Agreement between the European Union and Bosnia
and Herzegovina. Funds according to program scan be used by institutions,
citizens and business people. Writing a good project for economic development
comes down to the craft. The methodology adoptedin the EU in the 1990s was
based on the methodology used by Americans in the 1960s, whose basis was
the analysis of the logical frame work or logical matrix. Investing funds from
EU funds aims to create a competitive BiH economy for the Union’s (internal)
market. However, economic cooperation is only one and “firstpillar” of the
European integration process. A significant step in the development of foreign
policy cooperation and security has been achievedin the Maastricht Treaty by
the introduction of the “second pillar” with in the European Union. Thus, the
Maastricht Treaty to Foreign Policy has incorporated the security segment,
which Member States are obliged to actively and unreservedly support. External
23 Professor at International University of Travnik.E-mail: prof.rajko.kasagic@gmail.com
24 Senior assistant at International University of Travnik. E-mail: alisa.salkic@gmail.com
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policy and security of EU member states can not be at an appropriate level
unless internal security is established in each country. It is there for eimportant to
establish appropriate judicial cooperation and cooperation between the police,
that is, create a European judicialarea. In this way, the “third pillar” was created
in the area of law
 and internalaffairs.
Key words: market, development funds, foreign policy, security, judicial
cooperation.
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ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК

УРЕДБА КАО ОБЛИК НОРМАТИВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ИЗВРШНЕ ВЛАСТИ
Милан Пилиповић1
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
Резиме: У савременим државама обављање нормативне функције је
подијељено између легислативе и егзекутиве. У сагледавању питања кад
и под којим условима извршна власт врши нормативну функцију, тј. доноси опште правне акте и које врсте аката, треба поћи од тога да је извршна власт, власт са властитим уставним функцијама и овлашћењима
за вршење тих функција. Уредба је основни облик нормативне дјелатности извршне власти, њен типични и, уједно, најзначајнији општи правни акт. У одређивању појма уредбе у правној литератури и теорији се
износе бројни и различити одговори на нека од основних питања битних
за њено одређење, а око којих теоретичари нису сагласни, као што су:
правна природа уредбе, основ и подручјe уредбодавне власти, те класификација уредби.
Кључне ријечи: уредба, извршна власт, устав, закон, форма, садржај
1. УВОД
Под изворима права у формалном смислу, „поред закона као највишег
правног акта (ако под овим појмом подразумијевамо и устав као основни,
почетни правни акт) подразумијевају се, између осталог, и подзаконски
правни акти општег карактера“,2 – уредбе, одлуке, упутства, смјернице.
Настанак уредбе, као правног института, веже се за стварање модерне државе у којој вршење власти почива на разликовању законодавне од извршне власти. „Правна доктрина приступа проблему типологије подзаконских
аката најчешће под углом посматрања односа између легислативе и егзе-

1 Доцент, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци; milan.pilipovic@pf.unibl.org
2 Снежана Савић, Основе права (Бања Лука: ППГП Комесграфика, 2005), 276.
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кутиве, обично имајући пред очима владу као могућег носиоца нормативног овлашћења“3.
У расправама о појму извршне власти, често је навођена оцјена да је њу
тешко одредити, а слична оцјена може се дати и у покушају са одређивањем
уредбе, као облика нормативне дјелатности извршне власти. У правној теорији су се развила различита мишљења о њеној правној природи. Једино
у чему се правни теоретичари слажу јесте то да је уредба општи правни
акт који доноси орган извршне власти, те је зато у хијерархији правних
аката ниже правне снаге од закона, и у правилу подлијеже контроли законитости, што значи да мора бити у складу са законом. Оно што је „спорно и око чега се сукобљавају различита мишљења у правној теорији јесте
питање њене унутрашње правне природе.“4
Када јер ријеч о уредби, питање које такође изазива посебну пажњу је
питање основа уредбодавне власти. Позитивно право познаје како уставни
основ уредбодавне власти, тако и законски. У теорији основ уредбодавне
власти утврђује се како у уставу, тако и у закону, те и у појму извршења, а
исто тако основ вршења уредбодавног овлашћења налази се и у праву на
владање којим располаже извршна власт.
Потешкоћа у одређивању појма уредбе јесте „како између уредбе и
закона на садржајној основи направити разлику (јер су и закон и уредба
правни акти који садрже опште прописе, односно општа правила); има
ли аутономног поља уредбе и постоје ли материје или друштвени односи који искључиво спадају у домен уредбодавног регулисања као што постоје материје које су у домену законодавне власти (тзв. законски резерват) и како утврдити границу између тих материја“.5 Разноликост облика
вршења уредбодавне власти која се испољава кроз уредбе за извршавање
закона, аутономне уредбе, уредбе из нужде, представља разлог више који
отежава доношење опште теорије о уредби која би била прихватљива за
сва позитивна права.
Дакле, у правној литератури се у одређивању појма уредбе износе бројни и различити одговори на нека од питања битних за њено одређење, што
ћемо приказати у овом раду, као што су правна природа уредбе, основ уредбодавне власти, подручје (област) уредбодавне власти односно уредбе, као
и класификацију (врсте) уредби с обзиром на њихову садржину.
3 Миле Дмичић, „Уредбодавна овлашћења и њихово остваривање у правном систему Републике
Српске“, Модерна управа, часопис за управно-правну теорију и праксу, бр. 3 и 4, (2010), 88.
4 Снежана Савић, „Уредба – контрола уставности и законитости кроз праксу Уставног суда Републике
Српске“, Правна ријеч, часопис за правну теорију и праксу, бр. 42, (2015), 20
5 Боса Ненадић, „Уставна концепција нормативне дјелатности извршне власти у Републици Српској“,
у Зборник са научног скупа „Изградња и функционисање правног система Републике Српске (Бања
Лука: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 1997), 384.
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2. ПРАВНА ПРИРОДА (УНУТРАШЊА СВОЈСТВА) УРЕДБЕ
Као и код сваког другог правног акта, тако је и код уредбе неопходно одредити њену правну природу, што није нимало лако. Сви писци се,
мање или више, слажу у томе да је уредба један правни акт „који има мању
правну моћ од закона, али кад треба дати карактеристику њене унутарње
правне природе, писци се разилазе, и то на такав један начин да изгледа, да
је ово питање уредаба једно од најспорнијих у науци јавног права.“6 Проблеми у јасном одређивању правне природе уредбе „долазе, прије свега,
стога што већина позитивних прописа модерних држава дефинише само
формални појам уредбе (као и осталих правних аката) док о материјалном
не говоре.“7 У теорији се уредба дуго времена „упорно одређивала било
само са материјалног, било само са формалног гледишта.“8 Ставови аутора
се разликују зависно од тога да ли полазе од материјалних или формалних
елемената, односно да ли предност и значај дају материји уредбе или својству органа који је доноси, а то је својство извршног органа.
У француској правној теорији једни аутори (Л. Диги, Џ. Бертолеми)
полазе са становишта да се материјална (садржајна) основа закона и уредбе не разликују, те сматрајући битнијим овај садржајни моменат, долазе
до закључка да је уредба у суштини законодавни акт. Други, (Ф. Моро)
признајући идентичност материјалног аспекта оба општа акта, дају предност њиховом формалном обиљежју као одређујућем за њихову суштину, а трећи (М. Орију) дају подједнак значај материјалном и формалном
обиљежју уредбе и закона и „праве разлику између закона и уредбе и по
садржају и по формалној основи“.9
Најпознатији представник материјалног појма уредбе био је Леон Диги
(Leon Duguit), за којег је уредба законодавни акт. Он сматра да је уредба
закон са материјалног гледишта и да између закона и уредбе нема разлике.10 Диги полазећи од становишта да је шеф извршне власти нешто друго
од обичног администратора, сматра, да кад он доноси уредбе који су општи акти као и закони, не доноси један административни акт. Предсједник
републике је сарадник парламента у вршењу политичких функција и то
6 Данило Данић, „О уредбама“, Архив за правне и друштвене науке, XXXIII, (1928), 109.
7 Снежана Савић, „Уредба као извор права у правном систему Републике Српске“, у Зборник са
научног скупа „Изградња и функционисање правног система Републике Српске (Бања Лука: Правни
факултет Универзитета у Бањој Луци, 1997), 351 и 352.
8 Ратко Марковић, Извршна власт (Београд: 1980), 84
9 Вид. Ненадић, „Уставна концепција нормативне дјелатности извршне власти у Републици Српској“,
385 и 386
10 Види шире: Leon Duguit, Traite de droit constitutionnel, II (Paris: 1923), 209-227, Леон Диги,
Преображаји јавног права (Београд: 1929), 90 и 91.

211

Година 24.

СРПСКА ПРАВНА МИСАО

Број 51.

сарадник са својствима владаоца. Под називом уредбодавно овлашћење
крије се, у ствари, дио законодавне функције, која је некада у цјелини била
у рукама монарха. То што се у парламентарним монархијама називало
уредбодавна власт, то је у ствари дио његове законодавне власти коју је
сачувао поред створеног парламента. Уредба је резултат подјеле законодавне власти између парламента и егзекутиве. Уредбодавно овлашћење и
уредба као облик вршења тог овлашћења је само, под другим називом, дио
законодавне власти, а уредба онда није ништа друго до закон којег доноси извршна власт. Дакле, по Дигију, уредба и закон се разликују једино по
свом доносиоцу, али та разлика нема значаја за одређивање суштине природе уредбе. Од наших писаца овакво гледиште је заступао С. Јовановић.11
Представници формалног појма уредбе истичу да се уредба не може
разликовати од закона по садржини, већ само према формалним обиљежјима. Изразити представници овог појма био је Ф. Моро (Felix Moreau)
а од писаца са ових простора Данило Данић, Иво Крбек и Мустафа Камарић. За одређивање правне природе уредбе и сваког акта уопште, Моро12
сматра најбитнијим својство њиховог доносиоца. И уредба и закон имају
иста унутрашња својства (садрже опште правне норма), али се разликују
по свом доносиоцу. Закон потиче од парламента, као највишег органа, док
уредба потиче од органа испод њега. Ова разлика хијерхијске природе је
уједно и разлика правне природе. Наиме, да би се одредио један акт треба прије свега имати у виду својства његовог доносиоца, јер са правног
аспекта карактер и својства једног акта у великој мјери зависе од његовог
доносиоца. Од аутора са ових простора, који дијеле такво мишљење, издвојићемо неке. Тако Д. Данић сматра да је уредба један формалан појам
као и закон, и „да се само према једном таквом критеријуму може одредити тачно правна природа уредаба.“13 И. Крбек истиче да уредба има мању
правну снагу од закона, јер је доноси управна, а не законодавна власт,
сматрајући да се по садржини уредба не разликује од закона.14 М. Камарић одређује уредбу као акт „који издају извршни органи,“ те се приликом
одређивања правне природе мора поћи од конкретног позитивног права.15
Поједини фаранцуски правни теоретичари, као нпр. Морис Орију
(Maurice Hauriou) подједнако третирају и материјално и формално обиљежје уредбе и закона и праве разлику између закона и уредбе и по садржају
11 Вид. Слободан Јовановић, Држава II (Београд: 1936), 364 и 365.
12 Felix Moreau, Le réglement administrative (Paris: 1902), 50.
13 Данило Ј. Данић, „О уредбама“, Архив за правне и друштвене науке, XXXIII, (1928), 202.
14 Иво Крбек, Управно право I (Загреб: 1929), 104.
15 Мустафа Камарић, Проблеми уредбе с нарочитим обзиром на широка овлашћења (Сарајево:
1957), 49-50.
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и по формалној основи. Према њиховом мишљењу „материјална обиљежја закона су: деклараторни карактер, општост и дух слободе, а формална:
то је писано правило донесено у складу са одређеном процедуром коме је
санкција обезбјеђена од стране државе, док су материјална обиљежја уредбе ауторитативни карактер, опште правило....а формално обиљежје уредбе је прије свега у томе што је уредба правило које доноси орган који има
уредбодавно овлашћење, тј. орган извршне власти“.16 Тако Орију сматра
да је уредба акт управне власти, и „може се одредити као манифестација
управне воље у форми општег писаног правила, коју издаје орган који располаже уредбодавном влашћу .“17
На крају, значајно је истаћи да Каре де Малбер (Carré de Malberg) развија схватање које основ, подручје и природу уредбе везује за појам извршења.18 Ово схватање не одриче истовјетност уредбе и закона у погледу општости норме које оне садрже, али ово заједничко обиљежје само је
спољне природе, а постоји разлика у основи. Не само што је уредба хијерархијски нижа од закона, већ се њен садржај може односити само на извршење закона. Устав из 1875. године, чијом анализом је Малбер развио ово
схватање, по његовим ријечима, нигдје не утврђује законодавну материју
ни уредбодавну материју по природи, те на садржајној основи не може да
се прави никаква разлика између ова два акта. Оно што их разликује то
су неједнака овлашћења њихових доносиоца. Закон, односно закодавна
власт се мора поштовати од стране свих других власти. Све одлуке донесене од стране нижих власти морају да поштују поредак утврђен законом.
Уредба, као и сваки други подзаконски акт, може у принципу да се врши
само у извршењу закона. Дакле, предсједник, као шеф извршне власти, на
основу устава располаже општим овлашћењем да доноси уредбе, али устав
условљава вршење тог овлашћења, неограниченог по свом предмету, извршавањем закона, у смислу да уредба у свим материјама претпоставља
постојање закона. Све уредбе су акти извршења и све имају основ у уставу
у том смислу да што устав овлашћује извршну власт на доношење уредби,
односно на извршење закона.
И у њемачкој правној теорији (Paul Laband) 19 јавило се схватање које
подједнак значај даје и формалном и материјалном елементу. Тако се за16 Ненадић, „Уставна концепција нормативне дјелатности извршне власти у Републици Српској“, 385
17 Maurice Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public (Paris: 1933), 555, наведено према
Марковић, Извршна власт, 85.
18 Carré de Malberg, Constribution á la theorie générale de l` Etat (Paris: 1920), 102-104. О томе вид:
Зорица Радовић, „Нормативна дјелатност извршне власти,“ (докторска дисертација, Универзитет
у Београду, 1989), 29-31.
19 О схватању њемачких аутора види: Камарић, Проблеми уредбе с нарочитим обзиром на широка
овлашћења, 46 – 52
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кон прихвата као правни пропис који је донесен од стране законодавног
органа, а уредба се супротставља закону и одређује као управни акт који
је донесен од „органа управе, а по садржају то је акт који, и ако садржи
елементе стварања права, не ствара право, односно правног правила, већ
се креће у границама административног акта“.20 Присталице овог становишта праве разлику између управних (административних) уредби које су
и по форми и по садржини акти административне власти и правних (формалних) уредби које су по форми уредбе јер их доноси орган управе, али
су по садржини закони јер садрже правне прописе.
У покушају дефинисања уредбе, дакле, наилазимо на тешкоће, јер теоретичари нису сагласни по питању њених унутрашњих својстава, односно
њене правне природе. Због тога се уредба може одредити на један шири
начин, који ће укључити и формалне и материјалне критеријуме, при чему
треба узети у обзир постојећа позитивна права и опште погледе на функције
државне власти. Тако се уредба „може одредити материјално и формално...уредбу би могли, у материјалном смислу, одредити као општи правни
акт којим се регулише једна широка и важна област друштвених односа
на релативно целовит начин, али као облик извршења закона..то значи да
уредба не може регулисати друштвене односе који претходно нису били
регулисани законом.“21 Уредба садржи опште правне норме па „се уобичајено схвата као закон у материјалном смислу, при чему морамо имати у
виду да...уредбе доносе највиши органи извршне власти, те се самим ти,
она по својој сврси, циљу, налази у функцији извршења закона. Но, иако
је то њен основни задатак, имајући у виду њен материјалноправни аспект,
мора се водити рачуна и о томе да је уредба са аспекта своје садржине
(садржи опште правне норме) специфичан акт.“22 Формални појам уредбе се своди на чињеницу да је уредба акт извршне власти, „да је највиши
општи правни акт који доноси шеф државе или влада, дакле, највиши органи извршне власти.“23 Самим тим, она се налази у функцији извршења
закона и ниже је правне снаге од закона.

20 Ненадић, „Уставна концепција нормативне дјелатности извршне власти у Републици Срепској“,
385
21 Марковић, Извршна власт, 84
22 Савић, „Уредба као извор права у правном систему Републике Српске“, 353.
23 Миле Дмичић, „Уставност и законитост и уредбодавна овлашћења извршне власти“, Правни
живот, часопис за правну теорију и праксу, бр. 22, (2010), 28
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3. ОСНОВ УРЕДБОДАВНЕ ВЛАСТИ
У теорији је неспорно да је уредба акцесорне природе, да мора бити
сагласна закону и да служи извршењу закона.24 Међутим, постоје различита схватања о томе да ли се уредба издаје само на основу законског овлашћења и ради његовог извршавања (Каре де Малбер) или се овлашћење
за њено доношење заснива на аутономној (уредбодавној) власти која се
врши спонтано (Орију). Ова гледишта произилазе из различитог схватања
основа уредбодавне власти и карактеристична су за француску правну
теорију,25 а значајна су имајући увиду да у савремено доба уредбе више не
представљају једино акте који служе извршењу закона, него и акте којима
се изворно уређују друштвени односи.
У теорији су се искристалисала три схватања о основу вршења уредбодавне власти. По једном, основ вршења се везује за појам извршења, по
другом, основ вршења се налази у праву на владање којим располаже извршна власт, а по трећем, које разликује административне и правне уредбе, основ се налази у уставу и делегацији законодавне власти.
Према првој теорији коју је развио К.Малбер, која се сматра традиционалном франсуском теоријом, уредбодавна власт се везује искључиво за
појам извршења. Она потиче из задатка извршне власти да спороводи законе. Њен основ треба да буде тражен искључиво у значењу појма извршења,
схваћеном у буквалном смислу. Обезбјеђење извршења закона је једини
циљ и предмет уредбе. Уредбодавна власт се ослања директно на извршну
власт, јер ова, задужена за извршење закона, може то да чини само путем
доношења секундарних прописа, што подразумијева извршење.
Поред овог схватања у француској правној науци се развило и схватање
које основ уредбодавне власти налази у овлашћењу шефа егзекутиве да
влада, те се уредба посматра као облик испољавања овлашћења на владање. Према овим сватањима (М. Орију, Л.Диги) шеф државе није само
обичан службеник задужен да обезбиједи извршење закона, већ он, заједно
са законодавним органом, представља владаоца, тј. орган који има својство самосталног и спонтаног доносиоца уредби на основу права владања.
Извршна власт има своју сопствену вољу која свој правни израз налази у
праву на доношењу уредби. Уредба је израз воље извршне власти као што
је закон израз воље законодавне власти. Свака од великих јавних власти,
24 „Уредба је општи правни акт донет ради извршења уставних или законских одредаба које доноси
извршна власт на основу империјума владања и који по правилу подлијеже режиму административног
акта.“ Зорица Радовић, Нормативна дјелатност извршне власти (Београд: Институт за упоредно
право, 1989), 29.
25 Шире о томе: Марковић, Извршна власт, 87 и 88, Ратко Марковић, „Уредба као општи правни акт
извршне власти“, у Зборник за друштвене науке Матице српске , 63/1977 (Нови Сад: 1977), 103-121.
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каже Орију има овлашћење на регулисање. Критикујући оне који однос
уредбодавне власти виде у делегацији законодавне власти, он каже да је
уредбодавна власт настала спонтано и да историјски претходи законодавној власти, а у земљи писаног устава и подјеле власти, законодавна власт
се не делегира.26 Леон Диги сматра такође да шеф извршне власти није
пуки администратор већ владалац представник који, када врши своје уредбодавно овлашћење врши дио ранијег законодавног овлашћења монарха.27
Поред наведених правних схватања француских теоретичара, појавило
се и треће схватање основа уредбодавне власти које се развило у њемачкој
правној науци,28 а заснива се на разликовању правних од административних
уредби. Прве имају за циљ да стварају ново право или мијењају постојеће,
подразумијевајући под правом, права појединца у смислу правног статуса
грађанина. Правна уредба је она уредба која мијења правни поредак који
се примијењује на грађанина дајући му нове могућности или му намећући
нове обавезе. Административна уредба се креће само у оквиру постојећег
правног поретка. Она се не односи на правну ситуацију појединца, већ на
сам административни поредак, подразумијевајући под тим администрацију са њеним органима и чиновничким апаратом. С обзиром на разликовање ове двије врсте уредби, које почива на схватању закона у материјалном смислу као правног прописа, њемачка правна теорија утврђује и два
основа уредбодавног овлашћења. Административне уредбе се заснивају
на самом уставу, тј. сваки устав признаје право администрацији да доноси ову врсту уредби. Насупрот томе, правне уредбе могу имати основ доношења само у закону. Само законoдавац може доносити правне прописе,
а када то чини управа, она то чини на основу законске делегације. Према
овом концепту, законодавни орган преноси (делегира) своје законодавно
овлашћење на извршну власт, односно законом је овлашћује да доноси
прописе који се могу примјењивати на грађане.
Ово схватање је у правној науци критиковано у смислу да организацију
и расподјелу надлежности између државних органа врши устав, те државни органи нису носиоци права којима могу да располажу према свом нахођењу. Малбер, одбацујући теорију о делегацији, истиче да шеф извршне власти своје овлашћење заснива непосредно на уставу. Неспорно је да
претходно мора постојати закон да би постојала уредба, само у том смислу
закон условаљава уредбу, али закон није правни основ уредбе. Правни
26 Maurice Hauriou, Droit administrative (Paris: 1933), 84-86, нав. према: Радовић, „Нормативна
дјелатност извршне власти,“ 13.
27 Диги, Преображаји јавног права, 90 и 91
28 Ово схватање у Њемачкој су развили Пол Лабанд, Георг Јелинек. Наведено према: Камарић,
Проблеми уредбе с нарочитим обзиром на широка овлашћења, 46 – 52; 55-56.
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основ уредбе је овлашћење за извршење закона којим извршна власт располаже на основу устава.
У савремено доба уредбе више не представљају једино акте који служе
извршењу закона него и акти којима се изворно уређују друштвени односи.
Наиме, „све је присутнија тенденција да извршно-управни органи, сужавајући законодавну надлежност парламента, постају доносиоци правних
норми којима се регулишу односи у разноврсним областима.“29 Међутим,
извршна власт не може доносити уредбе у материји „која по природи или
на основу уставних овлаштења припада законодавцу или коју је законодавац себи присвојио по одлуци закона, сем ако законодавац изричито не овласти извршну власт да такву материју регулише..за интервенцију извршне
власти уредбом, увек је потребно изричито законско (уставно) овлашћење,
било у облику генералне (опште) извршне клаузуле, било појединачне (законске) извршне клаузуле.“30 Под извршном клаузулом подразумијева се
„одредба закона или другог прописа којом се одређени орган позива да донесе подзаконски акт.“31 Она може имати двојно значење: може садржавати одредбу о надлежности за доношење подзаконског прописа (обавезно
или факултативно); одредбу којом се доносилац нижег прописа само позива да изда пропис за чије доношење је иначе надлежан.32 Стога постоји
више врста уредби које се разликују с обзиром на своју правну природу
и дејство, а све то у основи „показује да извршни органи могу доносити
правне прописе на основу овлашћења од стране вишег органа који мора
својим правним прописима предвидјети надлежности нижих органа за
доношење појединих категорија правних прописа.“33 Тако су посљедњих
деценија доносиоци уредби и подзаконских прописа „некад за своје дјеловање овлашћени законом, а некад самим уставом,“34 с тим да се све чешће
уредбама препушта да у одсуству закона, оне изврше примарно и начелно регулисање. Тако се јавља нови тип уредби, уредбе којима се изворно
уређује законска материја, чију правну природу није лако одредити.
Можемо рећи да је данас у свијету општа тенденција да влада путем
уредби уређује све већи број друштвених односа умјесто законодавног
органа. То ширење уредбодавне дјелатности органа егзекутиве (владе и
шефа државе) има више узрока. Наиме, парламенти, су оптерећени, спори
у раду, недостаје стручних знања, а с друге стране, јавља се потреба да се
29 Дмичић, „Уставност и законитост и уредбодавна овлашћења извршне власти“, 30
30 Марковић, Извршна власт, 89.
31 Петар Кунић, Управно право (Бања Лука: 2010), 116.
32 Велимир Иванчевић, Институције управног права (Загреб: 1983), 92.
33 Дмичић, „Уставност и законитост и уредбодавна овлашћења извршне власти“, 32
34 Миодраг Јовичић, Устав и уставност, Изабрани списи, књига 3 (Београд: 2006), 404.

217

Година 24.

СРПСКА ПРАВНА МИСАО

Број 51.

промјенљиви друштвени односи што прије регулиши и уреде са стручно
уређеним актима. Владајуће структуре некад желе и да избјегну политичке расправе у парламенту и критике опозиције, па тако влада преузима све
већи дио нормативних надлежности које припадају парламенту.
Овим односом између легислативе и егзекутиве, материјалноправни
аспект уредбе се „у крајњој линији може и разумјети. Природа овог односа веома је комплексна, што је и проузроковало и давање различитих одговора у погледу њеног одређења. Варијанте сагледавања овог проблема
су многобројне.“35 Према мишљењу неких аутора ради се „о преносу надлежности са легислативе на егзекутиву, док други пак сматрају да је такав
пренос немогућ те да се ту ради о давању овлаштења егзекутиви од стране легислативе.“36 Истовремено правна теорија и пракса настоје и даље на
томе да парламенти буду једини органи који ће законима примарно оригинерно регулисати најважније односе, или да у супротном, препусте егзекутиви да и она све више врши такво регулисање. „Одговоре на ову дилему поједина друштва налазе у успостављању односа легислативе и егзекутиве (...) у чему велику улогу имају облици надзора над њеним радом и
одговорности егзекутиве пред парламентом.“37 “С обзиром на овлаштење
дато извршној власти да доноси и уредбе - законе у малом, логично је да
однос регулативне моћи закона и уредбе, прије свега, зависе од друштвених околности и односа политичких снага у парламенту и влади, од облика државне власти, као и од облика политичког режима.“38
4. КЛАСИФИКАЦИЈА (ВРСТЕ) УРЕДБИ
Класификација уредби се врши према различитим критеријумима, односно има више врста уредби.39 У теорији је често присутна подјела на
основу овлаштења за доношење уредби; њихове садржине и доносиоца
уредби,40 као и према њиховој природи.

35 Савић, „Уредба као извор права у правном систему Републике Српске“, 354.
36 Ibid.
37 Дмичић, „Уставност и законитост и уредбодавна овлашћења извршне власти“, 33
38 Савић, „Уредба као извор права у правном систему Републике Српске“, 355.
39 Види: Савић, „Уредба као извор права у правном систему Републике Српске“, 356 – 359; Берислав
Перић, Структура права, I дио (Загреб: 1964), 145-148; Миодраг Јовичић, Закон и законитост
(Београд: 1977), 114; Марковић, Извршна власт, 89; Радовић, Нормативна дјелатност извршне
власти, 23; Камарић, Проблеми уредбе с нарочитим обзиром на широка овлашћења, 72; итд.
40 Павле Димитријевић и Ратко Марковић, Управно право (Београд: 1987), 296.
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На темељу правног основа, односно овлашћења за доношење уредби
разликујемо уставне и законске уредбе.41 Према природи, уредбе се могу
подијелити на уредбе са законском снагом (аутономне уредбе и делегирано законодавство), уредбе за извршење закона (извршне уредбе) и уредбе
због изузетног стања (уредбе из нужде). С обзиром на доносиоца постоје
уредбе владе и уредбе шефа државе.
Кад разматрамо класификацију уредби према садржају, намеће се, као
претходно питање, подручје (област) које подлијеже уредбодавној регулативи. Између уредбе и закона не може се правити разлика у садржајном смислу. Нaиме, и закон и уредбу одликује општост, тј. садрже опште
правне норме. Потешкоћу представља чињеница да уредба, нема своје аутономно поље дјеловања. По правилу не постоје материје које подлијежу
искључиво уредбодавној регулативи, већ се уредбе најчешће доносе ради
извршавања неког конкретног закона, допуњавајући га детаљнијим нормама или на основу неког конретног закона уз обавезу поштовања претходно
постављених норми у њему. Тешкоћа која проистиче из ове чињенице је
немогућност утврђивања прецизне границе између оног што спада у област закона и оног што спада у област уредбе.
Уредба се доноси у циљу извршења уставне или законске норме. Овим
елементом одређује и подручје уредбе. У ситуацији када се доноси у циљу
извршења неке уставне норме, подручје уредбе може се односити на организацију јавних служби, управних органа. То је тзв. традиционални аутономно подручје уредбе, иако се уредба са овим садржајем јавља и у извршењу закона који налаже да се доносе један такав општи акт, а може да
се јави и кад извршни орган доноси уредбе из нужде. Оба ова подручја у
којима се врши уредбодавна власт за правну теорију су од мањег значаја.
Значајније је треће подручје, када уредба извршава закон, било да га комплетира детаљнијим одредбама било да га извршава тако што проводи овлашћење дато у закону, да регулише неку материју која до тада није била
регулисана. Међутим, поставља се осјетљиво питање: до које границе
уредба може да регулише неко питање? Опште је прихваћено становиште
да постоје законски резервати, да постоје материје у које извршна власт
својом регулативом (и под редовним околностима) не смије да улази. То
су, прије свега, она питања која се тичу права и слобода грађана, затим
питање буџета, пореза, казни итд. Изван овог ограничења није могуће поставити на једној рационалној основи расподјелу материја која могу бити
регулисана само законом или које могу бити регулисане само уредбом.
41 Основ ове класификације постављен је од стране Јелинека. Наведено према: Камарић, Проблеми
уредбе с нарочитим обзиром на широка овлашћења, 73
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Према садржају, уредбе се могу подијелити на правне и административне. Правне уредбе су у материјалном смислу идентичне закону јер утврђују
општа правила која се односе на физичка и правна лица. Оне морају бити
у складу са законима на основу којих се доносе и које разрађују и употпуњују. Административне уредбе садрже општа правила која се односе на
организацију и начин рада државних органа управе.
Дакле, постоје различите класификације уредби, али треба истаћи да
је у „савременој теорији права, као и у позитивном праву већине земаља,
уобичајено разликовање уредби на уредбе за провођење закона које би у
правом смислу ријечи били акти органа извршне власти, уредбе - законе
(декрет – закон), уредбе са законском снагом, које су изузетне, и као посебне врсте, уредбе са законском снагом - уредбе из нужде, које се доносе
у ванредним систуацијама, како им говори и сам назив“,42 па ћемо се задржати на овој подјели.
4.1. Уредбе за провођење закона
Основни задатак извршне власти је доношење аката за извршавање
закона, што, уосталом говори и сам назив тих органа. Иако у савременим
условима, то не представља главну функцију извршне власти, ипак, доношење аката, нарочито уредби за извршавање закона, као типичног подзаконског општег правног акта, захтијева одређену пажњу.
Уредбе за провођење закона регулишу друштвене односе секундарно и
деривативно јер подразумијевају постојање закона. Ове уредбе допуњују
и детаљније разрађују принципе утврђене у закону, „детаљније регулишу
односе у чије подробности закон није хтио да улази. Често је немогуће
(или непрактично) да законски текст обухвати сву разноликост и детаљност случајева које се могу појавити на оном животном подручју које закон регулира.“43 Због тога је и нужно да послије закона слиједи један други пропис. Ове уредбе имају одређене обиљежја а то су: везане су за закон
чију примјену омогућују; ниже су правне снаге од закона, не могу бити
супротне закону на чију се примјену односе нити га могу мијењати, остају
на снази до када и закон. Дакле, „код доношења ових уредби извшна власт
мора да се креће у оквиру датих овлашћења. Она их може конкретизовати,
али не може да их квалитативно мијења, јер би се тада појавила као упоредни законодавац или би чак и присвојила законодавне прерогативе.“44 У
Њемачкој су то Verwaltungsvorschriften, осим оних којима савезна влада на
42 Снежана Савић, Основе права (Бања Лука: 2005), 278
43 Перић, Структура права, I дио, 145.
44 Савић, „Уредба – контрола уставности и законитости кроз праксу Уставног суда Републике
Српске“, 21.
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основу непосредног уставног овлашћења регулише унутрашњу организацију управних органа.45 У ову категорију спадају и француски decrets,46 a
у Републици Хрватској су то уредбе за извршавање закона.
Иако уредба не може стварати нова права и обавезе субјеката права,
већ само разрађивати и конкретизовати услове извршења постојећих, у
садржинском (материјалном) смислу није је лако разликовати од закона. У
правној теорији нема општеприхваћеног става о могућности одређивања
јасне границе до које се један однос регулише законом и одакле почиње
надлежност уредбе, како она не би улазила у домен законодавне власти.47
Уредбе за извршење закона могу бити донесене на основу посебног
законског или генералног уставног овлашћења.48 Уредбе које се доносе на
основу посебног законског овлаштења могу се односити само на извршавање закона у којем су предвиђене и којим је наложено доношење уредбе.
Овдје „конкретни закон садржи специјални позив уредбодавцу да донесе
уредбу за примјену дотичног закона. Тај се позив обично назива `извршна клаузула`.“49 Помоћу извршне клаузуле „законодавац овлашћује највишег органа извршне власти или му пак изричито налаже да донесе уредбу којом ће у оквиру датих овлашћења поближе регулисати дату област.“50
Слобода извршних органа је сужена, јер у закону стоји и овлаштење али
и обавеза да се донесе уредба. Кад је овлаштење за доношење уредаба за
извршавање закона предвиђено уставом, „оно је генерално дано и на његовој основи уредбодавац добива право да сваки закон пропрати и разради
уредбом“.51 Извршни органи имају већу слободу, јер могу доносити (или
не доносити) уредбе за извршавање закона према сопственој процјени. У
таквој ситуацији, дакле, егзекутива може доносити и уредбе које се не односе на примјену једног одређеног закона, него закона уопште. Такве уредбе морају бити у сагласности са уставом и законима. Међутим, поставља
се питање, могу ли извршни органи доносити овакве уредбе и када нису
на то уставом експлицитно овлаштени? Проф. С. Сокол, истиче да велика
већина уставноправних теоретичара сматра да ту врсту уредби извршна
тијела могу доносити и онда када нису на то уставом овлаштени, наводећи
45 Члан 84 ст. 2 и члан 85 став. 2 Основног закона. Основни закон Њемачке Вид.: http//www. bundestag.
de/ parlament /function/ gesetze/grundgesetz/ index/html
46 Члан 21 Устава Пете Републике Вид. http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/
english/constitution/constitution-of-4-october 1958.25742.html
47 Шире: Мустафа Камарић, „Разграничење подручја закона и уредбе“, Годишњак Правног
факултета у Сарајеву, (1956), 127.
48 Види шире: Јовичић, Закон и законитост, 114.
49 Перић, Структура права, I дио, 146.
50 Савић, „Уредба – контрола уставности и законитости кроз праксу Уставног суда Републике
Српске“, 21
51 Перић, Структура права, I дио, 145.
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као разлог чињеницу да између свих врста уредби само уредбе за примјену или извршавање закона не представљају уплитање извршних тијела у
сврху примјене закона, што се потврђује и у уставној пракси савремених
демократија. Сокол тако закључује да се може тврдити „да – кад устав о
томе шути – извршна тијела доносе уредбе за примјену закона на темељу
његове прешутне овласти.“52
У правном систему Републике Српске, уредбу, као правни акт Владе, уводи Устав Републике Српске дајући Влади генерално уредбодавно овлашћење,53 при чему се уредбе доносе ради извршавања закона и то
само појединих његових одредби путем њиховог конкретизовања и прецизирања. У областима у којима нема закона, нема ни правног основа за
доношење уредби.
Међутим, као негативну појаву истичемо дјеловање Владе да, у одсуству закона, уредбама примарно и начелно регулише одређене односе што
је видљиво из одлука Уставног суда Републике Српске приликом оцјене
уставности појединих уредби које је доносила Влада. У наведеним одлукама Уставног суда Републике Српске најчешће се констатује да је Влада:
„неовлашћено ушла у регулисање односа који се могу уређивати само законом“; да је „изашла из оквира својих уставних и законских овлашћења
и тиме повриједила уставно начело о подјели власти из члана 69 Устава
Републике Српске“; “да је оспореним актима уредила односе који се према Уставу уређују искључиво законом, те измијенила поједина законска
рјешења“; да је „изашла из оквира својих уставних овлашћења из члана
90 т. 4 Устава“; да је „преузела законодавну функцију, те тако изашла из
оквира уставних и законских овлашћења чиме је дошло до повреде уставног принципа о подјели власти из члана 69 Устава као и члана 90 т. 3 и 4
Устава којима је одређена садржина извршне власти коју врши Влада.“54
Наглашавамо да је за наш правни систем и поредак релевантно и прихватљиво само оно становиште према којем се могу доносити уредбе које
настају на основу уставних овлашћења и овлашћења законодавца које он
даје органима извршне власти да на основу и у оквиру конкретно датог
овлашћења утврђеног Уставом и законом регулишу одређену област.
Истовремено, евентуално јачање уредбодавне дјелатности може негативно утицати на мјесто и улогу легислативе у односу на егзекутиву.

52 Смиљко Сокол и Бранко Смердел, Уставно право (Загреб: 1998), 219 и 220.
53 Члан 90, тачка 3 и 4 Устава Републике Српске, „Графомарк“ Бања Лука, 2007, 45.
54 Савић, „Уредба – контрола уставности и законитости кроз праксу Уставног суда Републике
Српске“, 32.
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4.2. Уредба – закон (уредба са законском снагом)
Током 20. вијека, улога и задаци државе су веома порасли што је захтијевало доношење знатног броја закона и све већу стручност за њихово припремање. Парламент, као једини законодавац, са већим бројем чланова међу
којима има доста и нестручњака и спором процедуром доношења закона,
све је мање могао да одговори новим околностима. У таквим условима,
излаз је пронађен „у претварању владе у стварног законодавца.“55 У савременом праву на владу све више прелази законодавна власт која у начелу
припада парламенту. Парламент је и даље формални законодавац и једини надлежан да доноси законе, али се „нормативна надлежност извршне
власти проширује. Уредбе више не представљају једино акте који служе
за извршавање закона, него и акте којима се изворно уређују друштвени
односи.“56 Увођење уредбе-закона се најчешће правда „немоћи законодавног тијела да све потребне друштвене односе подробније уреди својом
нормативном дјелатношћу“.57
Проширивање надлежности може настати на основу уставног утврђивања односа законодавне и извршне власти у погледу регулисања законске материје. Уставом се може одредити која законска материја може бити
делегирана извршној власти ради нормирања. Овлашћење за делегирање
надлежности је прописано у уставу, а парламент одлучује о конкретном
делегирању надлежности. То је тзв. делегирано законодавство и оно се реализује доношењем уредби са законском снагом од стране извршне власти.58 Делегацију надлежности парламент може вршити двојако: доношењем
законом о делегацији односно „закона о хабилитацији којима овлашћује
владу да умјесто њега уреди одређене области законом с ограниченим временским важењем, или доношењем тзв. оквирних закона (закона-скелета)
у којима одређује само оквире и општа начела у области друштвених односа захваћених тим законима, а детаљније њихово уређивање препушта
влади.“59 Пракса делегираног законодавства се најприје јавила у Француској почетком 20 вијека у облику ордонанси ,60 а касније се проширила и
на друге земље. У Њемачкој су то Rechtsverordnungen које уређује члан
55 Миодраг Јовичић, Велики уставни системи (Београд: 1984), 396.
56 Наташа Рајић, „Нормативна надлежност органа извршне власти у редовним и ванредним
приликама“, у Зборник радова Правног факултета у Новом Саду бр. 2/2010 (Нови Сад: Правни
факултет, 2010), 387.
57 Фуад Мухић, Теорија државе и права (Сарајево: 2002), 259.
58 Види шире: Ратко Марковић, Уставно право (Београд: 2017), 345 и 346.
59 Марковић, Уставно право, 345.
60 Члан 38 Устава V Републике у: Оливера Вучић, Дарко Симовић, Уставна читанка (Београд:
2008), 138 и 139. Ордонансе потпадају под различите режиме контроле прије и послије потврђивања
од стране Скупштине.
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80 Основног закона; у Италији decreto legislativo из члана 76 Устава Италије61, а у Републици Хрватској уредбе на основу законодавног овлашћења
из члана 87 Устава.62 Делегирањем надлежности постављају се одређена
ограничења која се могу односити на рок важења овлашћења, ширину материје која се уређује, обавезу подношења уредбе на потврду парламенту.
Могући садржај делегирајућих закона, готово је увијек ограничен уставним нормама, било да уставне норме утврђију експлицитно, која материја
не може бити објект законодавне делегације,63 односно која је у искључивој
надлежности парламента, било интерпретацијом уставних судова. Наиме,
уставом се дефинише одређена материја односно поједини друштвени односи који могу бити регулисани само законом чије доношење је у надлежности парламента, чиме се искључује употреба свих других нижих аката.64
Већина правних поредака садржи негативно одређење набрајајући материје које не могу бити предмет законодавне делегације. (Италија, Француска, Њемачка, Хрватска). Тако Основни закон Њемачке поред изричитог
утврђења да његове измјене не могу бити предмет законодавне делегације,65
утврђује да се извршној власти не може делегирати регулација неке метерије која би суштински, интезивно, задирала у људска права. Да ли је у
наком случају делегације извршној власти регулисања одређених односа,
дошло до „интезивног, суштинског задирања у људска права“, одлучује
Савезни уставни суд. Дакле, степен прецизности одређења предмета делегације у уставу, може представљати основ за оцјену уставности законодавне делегације односно делегирајућег закона. Исто тако, и многе одредбе Устава Италије изричито предвиђају да одређену материју (нпр. већину одредби о људским правима, организација Владе, организација судова
итд.) треба законом регулисати парламент. Устав Републике Хрватске такође утврђује да Сабор може овластити Владу да уредбама уређује „поједина питања из његовог дјелокруга, осим оних која се односе на разраду
Уставом утврђених људских права и основних слобода, национална права,
61 Устав Италије, http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/costituzione.htm Члан 76. утврђује
да је Влада једино тијело које може бити овлашћено на доношење уредби са законском снагом.
62 Устав Републике Хрватске (пречишћени текст), ,,Народне новине“ бр. 41/2011
63 Ради се о материји која је на основу устава у искључивој надлежности парламента као носиоца
законодавне власти односно о материји која може бити нормирана само законом, а не и другим
нижим правним актима. Већина правних поредака садржи негативно одређење набрајајући материје
које не могу бити предмет законодавне делегације. (Италија, Француска, Њемачка, Хрватска).
64 У литератури се наилази на појам „законодавни резерват“ односно „резерва“.
65 Основни закон спомиње да је нужно доношење закона у парламенту приликом ратификације
међународних уговора којима се уређују политички односи државе или која се односе на законодавна
питања (члан 59. ст. 2), измјена Основног закона за које се захтијева 2/3 већина оба дома (чл. 79.
ст. 2), те ограничење личне слободе (чл. 104. ст. 1). Савезни парламент Њемачке може делегирати
само материју из своје надлежности а не и материју која је у надлежности федералних јединица.
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изборни систем, организацију, надлежност, начин рада државних органа
и локалне самоуправе“.66 Устав је тако одредио подручја која су у искључивој надлежности хрватског Сабора. За регулисање наведених области
Устав је предвидио доношење органских закона.67 Наравно, осим материје
која се регулише органским законима, сва уставна материја за коју Устав
предвиђа доношење уставног закона (нпр. измјена Устава), такође спада у
подручје које не може бити предмет законодавне делегације. Иако то уставни текст не наводи, могло би се закључити да постоји још материја која,
по природи ствари, не би могла бити предмет делегације. То је нпр. ратификација међународних уговора, усвајање буџета, завршног рачуна и сл.
Од општег правила да делегација законодавних надлежности није општа, има изузетака. Тако Устав Француске таксативно наводи области у
којима се простире законодавна надлежност парламента,68 али и допушта69 да управо та подручја буду предмет законодавне делегације.70 Уставне одредбе не спомињу законске резервe, али наводе да се међународни
уговори потврђују „у облику закона“ (чл. 53. ст.1) па је очигледно да се
њихова потврда не би могла делегирати влади. Сва даљна материјална ограничења одредило је Уставно вијеће које је својим одлукама утврдило да
влада уредбама може регулисати цјлокупну законодавну материју која се
иначе регулише обичним законима, укључујући и дијелове фискалне материје, док с друге стране, не може се делегирати материја која се, у складу са уставним одредбама, регулише органским законима. То нпр. укључује изборне законе, број чланова и трајње мандата сваког Дома, оквирно
законодавство о јавним финансијама, организација, рад и поступак пред
Уставним вијећем, итд .71
Захтјевом, да се одређена материја може регулисати само законом, обезбјеђује се да доношење одређених политичких одлука од суштинске важности буду у парламенту као представничком органу народа. Обавеза да
се поједина материја регулише законом обезбјеђује и уставним судовима
66 Чл. 87. ст. 3 Устава Републике Хрватске
67 Тако чл. 82 Устава утврђује да се закони у овим областима доносе већином гласова свих посланика
или чак двотрећинском већином свих посланика, као што је то случај код закона којима се уређују
права националних мањина.
68 Члан 34 Устава Француске у: Вучић, Симовић, Уставна читанка, 137 и 138. Материја (области)
која није изричито набројана у овом члану, не спада у надлежност парламента, па је уредбодавног
карактера, тј. влада те области уређује својим уредбама.
69 Члан 38 Устава Француске. Влада може, ради спровођења свог програма, тражити од парламента
овлашћење да путем ордонанси предузима за одређено вријеме, мјере које редовно спадају у област
закона.
70 Ти акти владе (ордонансе) не подлијежу контроли пред Уставним савјетом.
71 Сања Барић, Законодавна делегација и парламентаризам у сувременим еуропским државама
(Ријека: 2009), 134 и 135.
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могућност надзора уставности конкретних политичких одлука егзекутиве
и легислативе, а уједно ствара и могућност контроле сагласности подзаконских аката са тим законом. Правну природу аката донесених на основу законског овлашћења није могуће јединствено утврдити за све државе.
Њихово раликовање резултат је развоја поједининих правних поредака те
статрус ових аката у појединим државама утврђен је у пракси субјеката
надзора те доктринарним тумачењем. Тако је из праксе „Државног и Уставног вијећа у Француској видљиво да се ordonnances сматрају подзаконским
актима (....), уредбе на основу законског овлашћења у Њемачкој такођер
немају правну снагу закона (....) Правни поредак Италије представља изузетак будући да изричито утврђује изједначену правну снагу уредби донесених на основу законског овлашћења са законима у формалном смислу.“72
Поставља се питање каква је правна снага ових уредби ако устав о томе
изричито не говори, као што је случај са Уставом Хрватске. Мишљења смо
да одсуство изричите формулације о законској снази захтијева тумачење у
складу са општим правилом тако да преношење законодавних овлашћења
влада не постаје законодавац већ доноси уредбе које су само у материјалном смислу закони.
Поред ових уредби, треба рећи да законску снагу имају и аутономне
уредбе. Аутономним уредбама, „влада регулише законску материју коју
устав није изричито ставио у надлежност парламенту,“73 материју „која
је у њеној изворној нормативној надлежности. То је суштинска разлика у
односу на делегирано закодавство.“74 Аутономне уредбе су општи правни
акти којима се примарно и оригенерно регулишу одређени друштвени односи, а за њихово доношење мора постојати изричито овлашћење у уставу. Устав даје овлашћење извршној власти да самостално уређује питања
која не спадају у материју резервисану за закон. Тако Устав Пете Републике75 таксативно набраја материју која спада у законодавни домен, док све
остало припада уредбодавном домену. Дакле, извршна власт доноси уредбе самостално, на основу директног и општег уставног овлаштења, због
чега се називају и самосталним уставним уредбама,76 односно уредбама
на темељу непосредног уставног овлаштења.77
72 Ibid., 240
73 Дмичић, „Уставност и законитост и уредбодавна овлашћења извршне власти“, 32.
74 Дарко Симовић и Владан Петров, Уставно право (Београд: 2014), 245
75 Члан 34 и 37 Устава Пете републике из 1958, у: Вучић, Симовић, Уставна читанка, 137 и 138.
76 Тако Иво Крбек дијели уставне уредбе на несамосталне, које се издају због примјене закона, и
самосталне гдје управна власт самостално регулише неку материју. Иво Крбек, „Уредба из нужде,
изнимно стање и проблем ратификације уредбе“, Архив за правне и друштвене науке, бр. 1 (1938),
279. и 280.
77 Вид: Сокол и Смердел, Уставно право, 217.
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4.3. Уредбе из нужде
Уредбе из нужде се јављају у ванредним или опасним околностима
које задесе државу као што су рат или пријетња ратом, унутрашњи раздори и кризе, етнички и вјерски конфликти и сл., усљед којих парламент не
може брзо и ефикасно одговорити. Наиме, по природи своје дјелатности
легислатива је спорија од егзекутиве која је бржа и ефикаснија, а усљед
сложених услова, питање је да ли је могуће окупити чланове парламента.
Због таквих околности, из тих разлога уставом се и предвиђају уредбе по
нужди (првенствено уредбе са законском снагом). У таквим околностима,
њих ће, донијети уставом овлаштени, извршни или управни орган. Дакле,
у ванредним приликама надлежност доношења општих правних аката се
„премјешта са парламента на извршну власт тако што се уставом прописује
да акте, потребне ради отклањања опасности, доноси влада односно орган извршне власти, под условом да парламент то није у стању да учини“.78
За разлику од делегираног законодавства код којег парламент својевољно
уступа нормативну надлежност органима извршне власти, овдје се ради
о немогућности парламента да се састане и пуноважно одлучује. Друга
разлика у односу на делегирано законодавство јесте у правном основу. У
првом случају се премјештање надлежности врши на основу акта парламента (закона о делегацији), а у другом, о непосредном овлашћењу предвиђеног уставом. Из наведеног произилази да је за доношење уредби из
нужде, као посебних уредби са законском снагом, неопходно да се испуне
два услова: први, да је проглашено ванредно стање односно да је наступило стање нужде, а други, да се парламент не може састати. Међутим, немогућност парламента да се састане није лако утврдити, а стим у вези и
доношење одлуке о проглашењу ванредних прилика није једностано утврдити, јер углавном не постоје јасни критеријуми за те одлуке, а поставља
се и питање надлежности органа који би био овлашћен за то. У савремено доба у уставима се разликују двије групе овлаштења: једна се односи
на овлашћење за доношење одлуке о стањима нужде, а друга на посебна
нормативна овлашћења након што је донесена одлука о стању нужде. Надлежност за одлучивање о стању нужде се најчешће дијели на изворну и
супсидијарну. По правилу, извршна власт има изворну надлежност кад су
у питању блажи облици стања нужде (нпр. ванредно стање), док је одлучивање о тежим облицима, нпр. непосредној ратној опасности и ратном
стању у надлежности парламента. Ако парламент није у могућности да
78 Наташа Рајић, „Нормативна надлежност органа извршне власти у редовним и ванредним
приликама“, у Зборник радова Правног факултета у Новом Саду бр. 2 (Нови Сад: Правни факултет,
2010), 391.
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се састане, извршна власт га супституише и проглашава најтеже облике
нужде, с тим што је обавезна да своју одлуку поднесе на одобрење парламенту чим се овај састане. Издавање уредби са законском снагом почело
је још у 19 вијеку, али се давање широких овлашћења за доношење уредби из нужде веже за почетак 20. вијека и Први свјетски рат.79
Нормативна овлашћења у стању нужде извршни органи реализују доношењем уредби са законском снагом, (тзв. уредбе из нужде) или других аката
који не носе назив закон, јер су акти извршне власти, али имају законску
снагу. Уредбе из нужде улазе у „подручје које је резервирано законодавству,
при чему може мијењати или укидати одредбе формалног закона,“80 тј. могу
да дерогирају одредбе важећих закона. Спорно је питање „по којој се све
материји може доносити уредба из нужде (нпр. да ли и у оној материји за
коју устав изричито тражи законску форму, да ли се њоме може доносити
државни буџет итд.). Ту се уопће врло тешко постављају опће засаде, већ
ово питање треба првенствено просуђивати према поједином позитивном
праву.“81 Уредбама из нужде се могу мијењати и поједине уставне норме.
Због тога новији устави постављају одређена ограничења у погледу уставне материје која може бити захваћена (нпр. наводе се права и слободе које
не могу бити укинуте или умањене уредбом из нужде). Међутим, може
се десити да извршни орган злоупотријеби такво уставно овлашћење па
да, правдајући се ванредним оклностима, уредбама повриједи и закон и
устав. Стога се позитивна права осигуравају различитим средствима као
што су „дужност егзекутиве да накнадно поднесе такве акте на одобрење
законодавном тијелу. То их тијело може поништити, а може их законски и
оснажити, и то са ретроактивним дјеловањем.“82 Уредбе из нужде, дакле,
представљају привремену интервенцију у правном поретку земље и временски су ограничене на трајање стања нужде. Они након укидања стања
нужде, подлијежу контроли која се састоји у обавези да се уредбе из нужде
поднесу на потврду парламенту или сталном тијелу парламента које га замјењује у случају немогућности окупљања. На овај начин се штити начело подјеле власти као и основни односи између уставних законодавних и
извршних органа власти. Овај однос може да се одвија „у оквиру начела
уставности и законитости, што значи и правну и политичку субордини79 Из тог периода је Вајмарски устав (1919) којим су њемачком предсједнику дата велика овлаштења
у случају ванредних прилика, да би касније таква овлашћења постала уобичајена у скоро свим
уставима.
80 Крбек, ,,Уредба из нужде, изнимно стање и проблем ратификације уредбе“, 281
81 Ibid.
82 Перић, Структура права, I дио, 147. И. Крбек сматра да је од најважније практичне важности
питање „да ли ускраћивање од парламента дјелује само pro futuro или и pro praeterito.“ Шире: Крбек,
,,Уредба из нужде, изнимно стање и проблем ратификације уредбе“, 290-293.
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раност управно-извршних органа законодавном органу и уставу.“83 Данас
преовлађује схватање по којем је власт, било у редовним било у ванредном стању, везана уставом.
5. ЗАКЉУЧАК
Постоје бројне тешкоће при дефинисању уредбе, јер теоретичари нису
сагласни по питањима основа и подручја уредбодавне власти, унутрашњих
својстава и категоризацији уредби. Због тога се уредба мора одредити на
један шири начин, који ће укључити и формалне и материјалне критеријуме, при чему треба узети у обзир постојећа позитивна права и опште погледе на функције државне власти. Од различитих ставова о основу вршења уредбодавне власти, чини се најприхватљивије оно које основ
вршења види у империјуму владања извршне власти. Извршна власт није
власт ако не посједује овлашћење, које потиче из саме њене природе да
спроводи одређене задатке и послове у држави доносећи уредбе са свим
правним посљедицама које она производи као општи правни акт. Та општост норме коју садржи уредба је приближава закону. Уједно то је она
страна уредбе која је јасно раздваја од управног акта, који, као појединачни акт није извор права, не ствара право, већ правни однос. Уредба је акт
извршне власти. Овај моменат је јако битан јер орган који доноси уредбу
врши извршну (управну) власт, а не законодавну власт што је од огромног значаја за правни положај тог акта. Уредба заузима оно мјесто у хијерархији правних аката које, у хијерархији државних органа, заузима њен
доносилац. Уредба тако потиче од извршног органа који је хијерархијски
испод законодавног органа, што значи да се уредба, иако по својој материјалној страни идентична закону, по свом формалном обиљежју разликује од њега, јер нема његову правну снагу. Чињеница да уредба подлијеже испитивању законитости и уставности указује на значај инсистирања
и на формалном (органском) критеријуму при одређивању уредбе. Уредба
се доноси у циљу извршавања уставне или законске норме, што одређује и
подручје уредбе. У домену уредбе не може бити одређена област, односно
материја. То је материја која се непосредно односи на права и дужности
грађана (лични статус), увођење пореза, буџет, кривична дјела и која се по
природи сматра законодавном материјом. У законодавну материју може се
убројити и сва друга материја, и то чином њеног регулисања путем закона. Свака друга област, односно питање које није уређено законом може
бити уређено уредбом, уз постојање уставног основа за њено доношење.
83 Перић, Структура права, I дио, 148.
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A REGULATION AS A FORM OF NORMATIVE ACTIVITY
OF EXECUTIVE POWER
Milan Pilipović, LL.D84.
Law Faculty, Banja Luka University
Summary: In modern states normative function is divided between legislative
and executive power. In view of the question of conditions under which executive
power performs normative function, i.e. passes general legal acts and types of
acts, it should be noted that executive power, represents a power with its own
constitutional functions and authorities for the performance of those functions.
A regulation is a basic form of normative activity of the executive power, its
typical, and, at the same time, most important general legal act. In defining the
concept of decree, a number of different answers to some of the basic questions
relevant for its determination can be found in legal literature and theory, with
evident disagreement among theoreticians over certain issues, such as: legal
nature of a regulation, the basis and area of regulation making body, and the
qualification of regulations.
Key words: regulation, executive power, constititution, act, form, content
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ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК

ОБАВЕЗНА НОТАРСКА ОБРАДА АКАТА У ПРАВНОМ
СИСТЕМУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Далибор Пејаковић1

Резиме: Овим радом покушава се анализирати институт обавезне нотарске обраде аката предвиђене Законима о нотарима у Босни и Херцеговини. Након краћег приказа историјског развоја нотаријата и релевантних законских извора овог института даје се анализа поступка и начина
сачињавања нотарски обрађених аката. Нарочито се ставља нагласак
на поједине одредбе обавезне нотарске обраде аката и њихове специфичности у правном систему Босне и Херцеговине. Скреће се пажња на
предности и недостатке који се јављају код оваквог института, затим
се даје кратак осврт на правне посљедице овако сачињених аката. Кроз
приказ судске праксе и заузетог става суда у погледу основаности института обавезне нотарске обраде аката у раду се аланизира значај усаглашавања поступка и начина сачињавања нотарских аката у правном систему БиХ. Резултат који се овим радом жели постићи јесте да се учини
један допринос потпунијем и цјеловитијем сагледавању правних питања
која се могу поставити у вези са обавезном нотарском обрадом аката.
Кључне ријечи: Нотар, нотарски акти, нотарска обрада
1. УВОД
У савременом развоју и унапређењу како односа између физичких, тако
и између правних субјеката, веома важну, готово неизоставну улогу у свим
облицима правних система и државних уређења имају нотари. Њихова улога је незамјењива и исти у великој мјери доприносе правној сигурности и
правних и физичких лица кроз институте поступка и начина сачињавања
нотарских аката који представљају јавне исправе.
У Босни и Херцеговини и земљама у региону овај институт се уводио
постепено кроз дужи временски период, те је одиграо значајну улогу у по1 Доктор правних наука, адвокат у Бањој Луци. Е-mail: dalibor_pejakovic@gmail.com
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ступку транзиције и хармонизације правних аката и закона према директивама Европске уније. Из ових разлога било је потребно у законодавствима
свих држава бивше Југославије донијети закон који би био свеобухватан
и детаљно прописивао поступак и начин бирања нотара, затим који облик
и тип нотаријата се уводи у правном систему те земље и, оно најважније,
поступак и начин сачињавања нотарских аката. Будући да у свим овим земљама институт нотара није постојао више од пола вијека, готово све земље су се нашле у дилеми на који начин уредити ову област, како би за
грађане и привредне субјекте институт нотара био најефикаснији и како
би пружао висок степен правне сигурности и ефикасности?
Готово све земље у региону су нотарску дјелатност углавном уредиле по узору на њемачки нотаријат, односно латински тип нотаријата, али
првенствено се служећи искуствима земаља које су прошле процес транзиције. У Хрватској је дана 25.08.1993. године донесен Закон о јавном
биљежништву који је са одређеним измјенама још увијек на снази2. Црна
Гора је 2005. године донијела Закон о нотарима3. У Словенији је институт
нотара уведен Законом о нотаријату из 1994. године4.
Слично Хрватском нотаријату, и Република Македонија је 1995. године
донијела Закон о нотарима са измјенама 1996. и 1998. године, да би новим
Законом о нотарима из 2007. године извршила допуну надлежности нотара5.
Република Србија je међу посљедњим земљама бивше Југославије која је
институт нотара увела у свој правни систем доношењем Закона о јавном
бележништву.Овај закон је донесен 2011. године, да би претрпио много
измјена, али је институт нотара уведен много касније. Примјена овог закона
је неколико пута одлагана управо због проблема са институтом обавезне
нотарске обраде која је била унесена у закон, да би се исти, са измјенама
управо у погледу обавезне нотарске обраде, почео примјењивати тек 2014.
године6.
У Босни и Херцеговини на снази су три закона о нотарима, односно Закон о нотарима Републике Српске7, Закон о нотарима Федерације БиХ8 и
Закон о нотарима Брчко Дистрикта БиХ9. Међутим, у законодавству Босне
2 Објављено у “Народним новинама РХ”, бр. 78 од 25.08.1993; 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16.
3 Објављен у “Сл. листу РЦГ”, бр. 68 од 15. новембра 2005, “Сл. листу ЦГ”, бр. 49 од 15. августа
2008, 55/16.
4 „Урадни лист Републике Словеније“, број 13/94, 48/94, 82/94, 41/95, 83/01 и 73/04.
5 Закон за вршење на нотарски работи „Службени лист Републике Македоније“ број 55/07.
6 Објављен у “Сл. гласнику РС”, бр. 31 од 9. маја 2011, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14, 6/15, 106/15.
7 Објављен у “Сл. гласнику РС”, бр. 86 од 5. октобра 2004., 2/05, 74/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11,
20/14.
8 Објављен у “Сл. новине ФБиХ”, бр. 45 од 20. септембра 2002.
9 Објављен у “Сл. гласнику Брчко Дистрикта”, бр. 9 од 20. јуна 2003., 17/06.
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и Херцеговине је кроз институт нотара уведен један специфичан институт, а то је обавезна нотарска обрада појединих аката. Једна од основних
дилема која се јавила одмах по увођењу овог института јесу његове предности и мане, односно питање оправданости оваквог института и преноса
ове врсте надлежности искључиво на нотаре.
2. НАСТАНАК И РАЗВОЈ НОТАРИЈАТА
Први појавни облик овог института који би био најближи нотаријату
појавио се још у старом Вавилону, гдје су писари ову дјелатност обављали
као државни службеници које је постављао владар. Поред писања аката
за владара и његових наредби, ови писари су и радили за све грађане у
краљевству, па су поред послова на двору биљежили и различите правне
послове које су закључивали појединци. Институт писара се на сличан
начин развио у старом Египту и Грчкој. У Египту је најчешћи посао писара
био сачињавање аката о располагању имовином за случај смрти, док су
у старој Грчкој писари били задужени за сачињавање и чување важнијих
докумената који су се називали астиноми.
Ради се о институтима првих писара који имају одређену повезаност
са нотарима, а то су, прије свега, висока морална вриједност, те чињеница
да су исправе сачињене у њиховом присуству исправе са већом доказном
снагом. Међутим, први облици развоја нотаријата везују се за развој овог
института у римском периоду, гдје су се развила три института: scriba, notarius i tabellion.
Scribae (скрибе) су најчешће били робови или ослобођеници који су
били писмени, те су записивали важније догађаје и потом их умножавали.
Ове исправе које су састављале скрибе, нису имале карактер јавних исправа,
већ су исте само представљале доказ о обављеном правном послу.
Notarius се први пут појављује у римским изворима почев од првог вијека
нове ере. Ова ријеч означавала је стенографа – записничара. У том периоду
је настао нови, посебан стил брзог писања, за који је карактеристично
коришћење скраћеница notae (ноте). Лица која су била вјешта у коришћењу
скраћеница, називала су се notarii (нотари). Захваљујући постојању
нотара, у Риму је 131. године нове ере дошло до издавања првих новина
под називом Acta diurna. Временом су од лица која су била вична брзом
биљежењу важних догађаја, нотари постали специјализовани службеници
који су обављали различите дјелатности: вођење судских регистара у
провинцијама, секретари императора, службеници царске канцеларије,
преписивање докумената из јавне државне архиве итд.
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Каснији развој нотарског права карактерише појава tabelliones (табелиони). Табелиони су били посебна врста писара, који су за разлику од нотара имали одређено правно знање. Ова лица су своју дјелатност обављала на јавним мјестима, као службеници или секретари у канцеларијама и
били су доступни физичким лицима. Будући да су се током историје римског права послови закључивали углавном усмено, знатно већа сигурност
у правном промету је настала појавом табелиона, јер се увидјело да је постојање једног уговора лакше доказати уколико постоји писани траг о његовом закључењу.
Рим као држава није на табелионе делегирао јавна овлашћења, али будући да су табелиони били стручна лица, те како су свој посао обављали
на форуму, јавно, пред народом (instrumenta publice confesta – јавно састављене исправе), исправе које су ова лица састављали имале су одређену доказну снагу10.
У средњем вијеку су се развили поједини облици нотаријата у земљама које су у Европи биле у то вријеме најразвијеније. У Француској нотарска служба је укинута током француске револуције 1789. године, да би
1803. године, доношењем новог Закона о јавним биљежницима, формиран тзв. латински систем нотаријата (систем који законом преноси јавна
овлашћења на нотаре).
У средњевјековној Италији нотарским актима се почела признавати
аутентичност крајем XI и почетком XII вијека. У то вријеме нотари су почели водити евиденцију о својим актима, уносити биљешке у одређене регистре које су чували и предавали својим насљедницима. У Италији нотар
је био личност од посебног угледа и своју службу је обављао савјесно и
беспријекорно.
У Њемачкој се нотаријат развио под утицајем Италије, а будући да Њемачка није била уједињена, већ је исту чинио велики број градова и кнежевина, први прави облик нотаријата се појављује 1512. године уредбом
њемачког императора Максимилијана који уводи нотарску службу као државну, а услов за избор нотара, поред тога што морају бити часна и поштена лица, је и да добро познају право. Обзиром на овако специфичан
историјски развој њемачких државица прије њеног уједињења и данас је
у Њемачкој на снази упоредно постојање разноврсних система нотарске
службе11.
10 Више о развоју нотаријата кроз историју: Предраг Барош. Нотар, некретнине и привредна
друштва (Сарајево: 2014), 21
11 Више о развоју нотаријата у средњем вијеку: Ката Сењак. Нотаријат у упоредном праву БиХ
(Сарајево: 2014), 26-35.
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У Енглеској се под утицајем Католичке цркве почетком XIII вијека успостављају нотари, али из реда свештеника, те су нотарске послове обављали
папски нотари који су били странци. Године 1279. енглески свештеници
добијају овлаштење од Папе да обављају нотарску дјелатност. За вријеме
Хенрија VIII именовање нотара пренесено је на краља, да би 1801. године
Енглески парламент ову надлежност пренио на суд. Оно што је карактеристично за нотаре англосаксонског права јесте што ови нотари немају статус особе од јавног повјерења, нити ове нотаре потврђују државни органи.
Сличан систем је и у САД, будући да је преузет из Енглеске. Разлика
је у томе што ове нотаре именује влада или законодавно тијело појединих
држава чланица. У САД нотари имају улогу аутентичног свједока приликом закључивања појединих правних аката. За нотара у САД може бити
именовано лице које нема никакво правничко образовање.
На просторима бивше Југославије први савремени тип нотаријата се
појавио у Краљевини Југославији. Краљевина Југославија је донијела Закон о јавним биљежницима (нотарима) 11. септембра 1930. године. Закон
је донесен по узору на аустријски Закон о нотарима из 1871. године, па се
исти заснивао на принципима латинског нотаријата. Према овом закону
нотари су бирани од стране државе, те су имали статус лица од јавног повјерења. Ова лица су сачињавала исправе које су имале карактер јавних
исправа, послови су им се састојали од: састављања и отправљања јавних
исправа о правним пословима, изјавама и чињеницама на којима се заснивају права, примању исправа ради чувања, примању новца и вредносних
папира ради предаје другим лицима или властима, провођењу поступака по налогу судова или других органа јавне власти, који им се по закону
могу повјерити12.
3. САВРЕМЕНИ ИНСТИТУТИ РАЗВОЈА НОТАРИЈАТА
На основу кратког историјског прегледа настанка и развоја нотаријата, разних типова нотаријата, није тешко закључити да ни данас у Европи
професија коју обављају нотари није уређења на јединствен начин. Нотаријат се у већини европских земаља заснива на дугогодишњој традицији,
али нотаријат и данас не постоји у свим европским земљама као што је
случај са Данском. У већини европских земаља, установљена је организација нотаријата по узору на латински нотаријат, према којем нотаријат
представља слободно занимање, а држава дио својих овлашћења законом
преноси на нотаре. У латинском типу нотаријата иако држава на нотаре
12 Параграф 1. Закона о јавним биљежницима Краљевине Југославије из 1930. године.
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преноси јавна овлашћења, нотаријат представља независну и самосталну
професију, коју нотар обавља у своје име и за свој рачун, а не вршећи изворно државну власт.
У тзв. државном нотаријату, нотар је државни службеник и нотарска
служба има карактер начина организовања вршења државне власти. Нотар
при том врши јавна овлашћења која му у расподјели државних надлежности припадају. Статус нотара је при томе сличан статусу судије, а накнада
која припада нотару усклађена је са накнадама трошкова у правосуђу. Државни нотаријат је био заступљен у социјалистичким земљама, а данас је
мали број земаља задржао овај облик организације нотаријата13.
Супротно томе у систему адвокатског нотаријата (адвокат-нотар), адвокат, или други правни савјетник начелно нема никаква јавна овлашћења,
изузев ако је ауторизован тако да су неке његове исправе или радње еквивалентне онима које произилазе из јавних овлашћења, када се практично,
у том домену изједначава са латинским нотаром.
Што се тиче Европске уније, Европски парламент је донио резолуцију
којом је државама – чланицама препустио уређење нотаријата. Европски
парламент се није одлучио на доношење директива, које би представљале
упутства које би земље чланице требале уградити у своје законе, већ сматра да државе чланице требају путем међусобних конвенција остварити
хармонизацију различитих облика организације нотаријата.
У Мадриду су 22. и 23. марта 1990. године, чланице Европске уније усвојиле резолуцију која нотара дефинише као носиоца јавне службе на кога
је пренесена државна власт како би састављао исправе. Поред тога, нотар
обавља слободно занимање, даје непристрасне правне савјете, а при том
осигурава чување, доказну снагу и извршност исправа.
Из горе наведеног је видљиво да је Европски парламент оставио слободу свим државама чланицама и онима које то желе да постану, да облик
нотаријата уреде по својој вољи.
Обзиром, да је, како смо раније и видјели, нотаријат историјски посматрано, готово у свакој европској држави настајао на специфичан начин, са
једне стране преузимајући облике уређења нотаријата у појединим земљама, а са друге стране развијајући га у складу са потребама друштва у свакој држави, посебно разумљив је овакав став Европског парламента који
чак није усвојио ни директиве шта би државе чланице требале да уграде у
своје законе. Ово нарочито када узмемо у обзир чињеницу да су чланице
Европске уније државе које у свом систему имају два потпуно различита
13 Државни нотаријат постоји у појединим дијеловима Њемачке, затим у Швајцарској, Португалу
и Руској Федерацији, али не као једини већ као један од више предвиђених облика.
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правна система-англосаксонски и континентални, те је и увођење система нотаријата кроз директиве свим чланицама било немогуће увести. Са
друге стране, овакав приступ и либералан став према увођењу нотаријата
у свим земљама чланицама довео је у питање и правну сигурност, која се
огледа и кроз специфичне институте који су унесени у нотарску службу,
посматрано по појединим земљама. Овакав случај се нарочито односи на
земље у транзицији, па и БиХ, која је у свој законодавни систем уређења
нотарске службе увела један институт специфичан само за ову државу, а
то је обавезна нотарска обрада аката.
4. НАДЛЕЖНОСТИ НОТАРА
Као што смо већ и раније навели у Босни и Херцеговини постоје
три закона која регулишу обављање послова нотара. Сви ови закони су
хармонизовани и готово на идентичан начин регулишу ову област. Чланом
64. Закона о нотарима Републике Српске дефинисано је да је нотар надлежан
да предузима нотарску обраду исправа, издаје потврде, као и да овјерава
потписе, рукознаке и преписе. Нотарска обрада исправе значи да је исправа
у цјелости сачињена од стране нотара и тиме доказује у исправи записане
изјаве које су странке дале пред нотаром и које су оне својим потписом
одобриле. Чланом 70. до 84. овог прописано је шта нотарска исправа треба
да садржи и на који начин да се сачини да би имала карактер нотарски
обрађене исправе. Тако се, између осталог, прописује да оригинал нотарски
обрађене исправе мора садржавати: податке о нотару, затим основне податке
о физичким и правним лицима који потписују предметну исправу, начин
утврђења идентитета тих лица, текст правног посла са назнаком евентуалних
пуномоћи и прилога, напомену да је оригинал странкама прочитан, дан,
мјесец и годину када је исправа сачињена, потпис лица, начин писања
оригинала (сачињавају се електронским или другим средством писања,
јасно и читко, а изузетно рукописом и то само трајном тинтом), затим
обавезан потпис нотара са службеним печатом, те потписи странака и
свједока, поступак и начин сачињавања акта уколико је странка неписмена
и сл.
У оквиру поступка нотарске обраде исправе нотар мора провјерити да
ли су странке способне и овлашћене за предузимање и закључивање правног посла, испитати вољу странака, објаснити ситуацију, странке поучити о правним посљедицама посла и њихове изјаве јасно и недвосмислено
писмено саставити у облику нотарског оригинала.
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Оригинал се мора странкама прочитати у присуству нотара, те се нотар
мора увјерити да садржај оригинала одговара вољи странака. Члановима
87. до 96. наведеног закона прописано је које су надлежности нотара које
се односе на нотарске овјере и потврде. Тако нотар, између осталог, врши
овјеру преписа, овјеру извода из трговачких или пословних књига, овјеру
потписа, затим сачињава потврду о времену предочавања неког писмена,
издаје потврду о животу неког лица, потврду о постојању или сједишту
неког правног лица, о статусним промјенама или другим правно важним
чињеницама, ако оне произилазе из јавног регистра, сачињава потврду закључака скупштине или сједнице неког другог органа правног лица, сачињава потврду и чињенице које су се догодиле у његовом присуству, попут
расправа о понудама, лицитације, жријебања или изјаве лица о чињеницама и стањима за које је нотар сам или уз учешће стручних лица сазнао.
На идентичан начин је дефинисан рад нотара Законом о нотарима Федерације БиХ, члановима 69. до 114., као и Законом о нотарима Брчко Дистрикта БиХ, члановима 43. до 88. Поред ових послова који су изричито
прописани законом нотарима се од стране суда могу повјерити и други
послови.Тако су судови на нотаре пренијели овлаштења вођења оставинских расправа.
Законом о јавним биљежницима Републике Хрватске у члану 3. прописано је да су „Јавнобиљежничке исправе исправе о правним пословима
и изјавама које су саставили јавни биљежници (јавнобиљежнички акти),
записници о правним радњама које су обавили или којима су били назочни јавни биљежници (јавнобиљежнички записници) и потврде о чињеницама које су посвједочили јавни биљежници (јавнобиљежничка потврда)“.
Ови акти имају карактер јавних исправа уколико су приликом њиховог састављања и издавања испуњене испуњене битне формалности прописане овим Законом. Чланом 43. и 44. овог закона прописани су услови сачињавања предметних аката. Тако се, између осталог, прописује да
„јавнобиљежничке исправе морају бити написане машином или другим
средством механичког писања, јасно и читко, а само изузетно ручно, и то
трајном тинтом. Скраћенице се у исправи могу користити само ако су уобичајене или опште познате. Празна мјеста у тексту попуниће се цртама.
Нотар је дужан јавнобиљежничку исправу власторучно потписати на њеном крају и ставити свој службени печат. На крај исправе, али изнад потписа јавног биљежника, стављају се и потписи судионика који су судјеловали у састављању исправе“.
Чланом 4. Закона о јавним бележницима Републике Србије прописано
је да је „јавни бележник овлашћен да обавља, саставља, овјерава и издаје
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јавне исправе о правним пословима, изјавама и чињеницама на којима се
заснивају права и оверава приватне исправе, преузима на чување исправе,
новац, хартије од вредности и друге предмете, на основу овог закона и по
одлуци суда обавља послове који му се по закону могу поверити и предузима друге радње у складу са законом“. Чланом 6. наведеног закона прописано је да су „јавнобележничке исправе исправе о правним пословима
и изјавама које су саставили јавни бележници (јавнобележнички записи),
записници о правним и другим радњама које су обавили или којима су
присуствовали јавни бележници (јавнобележнички записници) и потврде
о чињеницама које су посведочили јавни бележници (јавнобележничке потврде), нејавне исправе које су потврдили јавни бележници (јавнобележничка солемнизација), као и нејавне исправе код којих је јавни бележник
оверио потпис, односно оверио аутентичност преписа, превода или извода (јавнобележничке овере)“.
Слична овлаштења нотара прописана су и законом о нотарима Црне
Горе у члану 4. и 5. Чланом 4. наведеног закона прописано је да је „нотар
овлашћен да врши сљедеће послове: „саставља нотарске акте, прима у
депозит исправе, новац, хартије од вриједности и друге предмете, по налогу суда врши послове повјерене овим законом, спроводи поступак расправљања заоставштине и доноси одлуке у том поступку у складу са законом којим се уређује ванпарнични поступак, врши и друге послове повјерене посебним законом“.
У краљевини Југославији нотарски послови су били дефинисани Законом о јавним биљежницима из 1930. године. Чланом 1. закона прописано је да „јавни биљежници обављају послове: састављање и отправљање
јавних исправа о правним пословима, изјавама и чињеницама на којима се
заснивају права; примање на чување исправа, новаца и вриједносних папира ради предаје другим особама или надлежним тијелима, те провођење
поступака којима се могу повјерити у складу са законом или по налогу
суда, тзв. послови судског комесаријата“14.
Из упоредног прегледа законодавног уређења нотарске службе у земљама у региону видљиво је да су сви закони у окружењу на сличан начин прописали дјелокруг послова који су пренесени у надлежност нотара. Из законског уређења нотарске службе Краљевине Југославије, који је
био посљедњи закон који је регулисао питање надлежности и рада нотара на овим просторима прије увођења нових закона након распада бивше
Југославије, је такође видљиво да су ове надлежности на готово иденти14 М. Крешић, ,,Закон о јавним биљежницима Краљевине Југославије из 1930. године: судјеловање
јавног биљежника у оставинском поступку, искуства из прошлости“, у Зборник Правног факултета
у Загребу (Загреб: Правни факултет, јануар 2011), 363.
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чан начин биле дефинисане и раније на овим просторима, односно да су
новонастале државе своје законе о нотарима сачиниле по узору на закон
Краљевине Југославије из 1930. године.
Ово прије свега што је и овај закон сачињен по узору на латински нотаријат који се примјењује и у земљама у окружењу, а нарочито Њемачкој и
Аустрији, из којих је преузет начин уређења нотарске службе у Краљевини
Југославији, као и у новонасталим државама распадом бивше Југославије.
5. СПЕЦИФИЧНОСТ ИНСТИТУТА ОБАВЕЗНЕ НОТАРСКЕ ОБРАДЕ
Из досадашњег излагања видјели смо преглед нотарских послова који
су дефинисани законима, како у БиХ, тако и земљама у окружењу. Међутим, у законодавству БиХ постоји специфичност једног института нотарских послова, а то је обавезна нотарска обрада појединих аката. У законима које смо упоредили у овом раду овакав институт на начин како је то
уређено у законодавству БиХ не постоји.
У члану 53. Закона о нотарима Републике Хрватске прописано је да
је „јавнобиљежнички акт потребан нарочито за правну ваљаност: уговора о располагању имовином малољетних особа и особа којима је одузета
пословна способност, даровних уговора без предаје ствари у непосредан
посјед даропримца, свих правних послова међу живима које лично
подузимају глухи који не знају читати или нијеми који не знају писати, те
се тиме не дира у одговарајуће прописе мјеничног и чековног права, те да
се ове одредбе не односе на правне послове чија вриједност не прелази
50.000,00 куна“. Овај институт је најближи појму нотарске обраде исправа,
али се не односи на обавезну нотарску обраду, будући да је иста предвиђена
само у посебним случајевима. За све остале случајеве нотар није обавезан
да обради нотарски акт, већ исти врши само овјеру тог акта који је сачињен
код трећих лица. То је изричито прописано и чланом 59. истог закона
према ком „ако нису у питању правни послови из члана 53. овога Закона,
судионици у правном послу, сви или неки од њих, могу исправе о правном
послу потврдити код јавног биљежника, те уколико се ради о осигурању
тражбине уређене законом, довољно је да приватну исправу потврди
обвезник. Потврђена исправа има снагу јавнобиљежничког акта, а ако је
састављена по прописима чланка 54. овога Закона има снагу и овршног
јавнобиљежничког акта“.
У Црној Гори садржина оваквог акта дефинисана је тзв. нотарским
записом. Одребама члана 51. Закона о нотарима Црне Горе прописано
је да „нотарски запис садржи: податке о нотару, податке о учесницима,
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број исправе на основу које је утврђен идентитет лица из тачке 2 овог
става као и назив органа који је издао исправу, текст правног посла са
ознаком евентуалних пуномоћја и других исправа које се прилажу, мјесто,
датум и час састављања нотарског записа, изјаву да су учесници разумјели
садржину правног посла и да су сагласни са записом који је саставио
нотар, потписе учесника и нотара и печат и штамбиљ нотара. Измјенама
и допунама закона о нотарима унесен је члан 51.а којим је дефинисано да
учесници правног посла могу приватну исправу о том послу да потврде
код нотара, уколико је приватна исправа у сагласности са одредбама овог
закона о форми нотарског акта и садржини нотарског записа, те да ће
нотар исправу из става 1 овог члана потврдити без састављања посебног
нотарског записа, на начин што на исправи уноси податке из члана 51. тач.
1, 3, 5, 6 и 7 овог закона, у ком случају потврђена исправа има својство
нотарског записа. Чланом 52. овога закона прописано је да се у форми
нотарског записа сачињавају: брачни уговор и уговори о имовинским
односима између брачних другова и између лица која живе у ванбрачној
заједници, уговори о располагању имовином малољетних лица и лица која
немају пословну способност, чији предмети су непокретности или вредније
покретне ствари и права, уговори о расподјели и уступању имовине за
живота, уговори о доживотном издржавању и насљедничке изјаве, уговори
о куповини са задржавањем права власништва, обећања поклона и уговори
о поклонима у случају смрти, правни послови чији је предмет пренос или
стицање својине или других стварних права на непокретностима. Дакле, у
Црној Гори је првобитно била унесена одредба о обавезној одредби аката
који су прописани одредбама члана 52. Закона о нотарима Црне Горе, да
би овај закон 2016. године претрпио измјене, гдје је управо у закону унесен
нови члан 51.а који прописује да се акти могу сачинити и као приватна
исправа и потврдити код нотара.
Усвајањем закона о јавним бележницима Србије дошло је до великих
проблема у јавности управо због увођења института обавезне нотарске обраде. Први који су се побунили против ових одредби закона о јавном бележништву били су адвокати, којима би оваквим законом велики дио посла био одузет од стране нотара. Оваква побуна резултирала је штрајком
адвоката у цијелој Србији дужи временски период и потпуном обуставом
њиховог рада. Након више од четири мјесеца штрајка адвоката Скупштина Србије је усвојила измјене закона о јавним бележницима. То је прије
свега значило да је за осам мјесеци Закон о јавним бележницима мијењан
три пута, управо у складу са захтјевима адвоката који се тичу обавезне
нотарске обраде.
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Према измјенама овог закона нотари нису једини овлаштени да сачињавају уговоре, већ исте могу сачинити адвокати или грађани, те да такве
уговоре, чију садржину не може мијењати, нотар овјери. У складу са овим
измјенама члан 82. Закона о јавним бележницима Србије прописује форму нотарског записа, те прописује да се „у форми нотарског-јавнобележничког записа сачињавају: 1) уговор о располагању непокретностима пословно неспособних лица; 2) споразум о законском издржавању, 3) уговор
о хипотеци и заложна изјава ако садрже изричиту изјаву обвезаног лица да
се на основу уговора о хипотеци, односно заложне изјаве, може, ради остварења дуговане чинидбе, по доспелости обавезе непосредно спровести
принудно извршење, било судским било вансудским путем“.
Из горе наведеног је виљиво да је институт обавезне нотарске обраде
аката доста специфичан за дјелатност нотара и да представља изузетак у
појединим законодавствима.
Из анализе законског уређења нотарске дјелатности у земљама у окружењу видљиво је да овај институт није прописан нити у једној од наведених земаља. Иако је било покушаја да се институт обавезне нотарске обраде уведе у законодавство Републике Србије, овакво увођење института
обавезне нотарске обраде наишло је на жестоку осуду и реакцију како адвоката, тако и свих грађана, будући да би за исте овакав институт створио
само додатне непотребне трошкове.
6. СПЕЦИФИЧНОСТ ИНСТИТУТА ОБАВЕЗНЕ
НОТАРСКЕ ОБРАДЕ У ЗАКОНОДАВСТВУ БИХ
Опште је начело за нотарске исправе да морају бити испуњена два услова, а то је да је исправа сачињена на начин и по поступку прописаним законом о нотарима и да се односи на питања која се по закону налазе у надлежности нотара. Ова два услова су кумулативна и морају бити истовремено испуњена, да би издата исправа имала својство нотарски обрађене
исправе15. У закону о нотарима РС, Закону о нотарима Федерације БиХ
и Закону о нотарима Брчко Дистрикта БиХ, уведен је институт обавезне
нотарске обраде.
Сви ови закони на идентичан начин регулишу обавезну нотарску обраду исправе и према истима нотарска обрада исправе значи да је исправа у
цијелости сачињена од стране нотара у складу са одредбама овог закона и

15 Више о томе: Сењак, Нотаријат у упоредном праву и праву БиХ, 178.
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тиме доказује у исправи записане изјаве које су странке дале пред нотаром
и које су оне својим потписом одобриле16.
Ови закони прописују да се обавезне нотарске обраде примјењују код:
правних послова о регулисању имовинских односа између брачних другова, као и између лица која живе у ванбрачној животној заједници, располагања имовином малољетних и пословно неспособних лица, правних
послова којима се обећава неко чињење као поклон, с тим што се недостатак нотарске форме у овом случају надомјешта извршењем обећаног
чињења, правних послова чији је предмет пренос или стицање власништва
или других стварних права на некретнинама, оснивачка акта привредних
друштава. Закон прописује да су ништави ови правни послови који нису
сачињени у форми обавезне нотарске обраде.
Између нотарски обрађених исправа и нотарских потврда Закон о нотарима прави разлику с обзиром на њихову правну снагу. Обје врсте исправа имају карактер јавних исправа, с тим што нотарски обрађене исправе
имају пуну доказну снагу јавне исправе, а нотарске овјере и потврде имају
доказну снагу јавне исправе. Разликовање „пуне доказне снаге јавне исправе“ и „доказне снаге јавне исправе“ није познато у нашем правном поретку, нити у земљама у региону. Према законом прописаним одредбама
код нотарски обрађене исправе допуштено је само доказивати да постоје
недостаци у поступку нотарске обраде, док је код нотарских потврда допуштено доказивати да посвједочене чињенице нису тачне17.
Закон чак прописује да се и сви други акти на захтјев странке могу сачинити у форми нотарске обраде. Овај институт увео је на мала врата монополистички положају нотара у поступку сачињавања аката који се највише
и сачињавају од стране грађана и који су најбитнији акти. На овакав начин
нотар има искључиво право да све горе наведене уговоре сачини, те било
које треће лице у случају да сачини овакав акт исти ће бити правно ништав
и нити један нотар нити други државни органи такав уговор не смију да
овјере, иако исти представља вољу њених уговарача. То истовремено значи да нити једно друго лице у БиХ осим нотара није стручно да сачини
овакве акте, већ искључиво нотар. Закон је посебно заборавио одређене
хитне случајеве када странке немају времена да одлазе код нотара и сл.
Оно на шта законодавац сигурно није мислио то је буџет грађана који за
обичан уговор морају да иду код нотара и да плаћају намјање 400,00 КМ
приликом закључења било ког од ових уговора. Приликом увођења наве16 Ова одредба регулисана је чланом 65. Закона о нотарима Републике Српске, чланом 70. Закона
о нотарима Федерације БиХ и чланом 44. Закона о нотарима Брчко Дистрикта БиХ.
17 Више о томе: Горан Рамић. ,,Улога и значај нотара у правном систему БиХ“, (магистарски рад,
Травник 2013), 73.
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деног закона и сам законодавац је превидио одређене чињенице који се
тичу и сачињавања оваквих уговора за потребе државе, те су исти морали
да сачињавају уговоре код нотара и за било какве правне послове од стране државе. Те недостатке исти су исправили доношењем измјена и допуна закона којима је прописано да изузетно од става 1. т. 4. и 5. овог члана,
нотарској обради не подлијежу правни послови које међусобно закључују
Република Српска и јединице локалне самоуправе, као и уговори између
јединица локалне самоуправе, чији је предмет стицање права власништва
и других стварних права и оснивачки акти привредних друштава, ако је
оснивач Република Српска или јединица локалне самоуправе.
Увођење ове одредбе истовремено значи да су држава и јединице локалне самоуправе за себе искључили обавезну нотарску обраду, док је
обавезна обрада аката за обичне грађане и правна лица остала на снази.
Поставља се основно питање из којих разлога су грађани и правна лица
другачији од државе и јединица локалне самоуправе? Да ли су запослени у овим институцијама стручнији од грађана и правних лица да могу
сами сачињавати ове акте, те истима нису потребни нотари, или је законодавац ипак схватио да је погријешио приликом уношења овог института у закон18? Законодавац приликом увођења овог института није објаснио зашто је исти увео и зашто је исти специфичан баш за законодавство
БиХ? Постоји мишљење појединаца да се оваквим институтом обавезне
нотарске обраде уводи систем правне сигурности, будући да нотар исти
сачињава и гарантује за садржину истога. Међутим, ситуација у пракси
је доста другачија.Нотар се приликом сачињавања оваквог акта „огради“
упозорењима која је наводно рекао странкама, а често се деси да исти чак
није странке ни упозорио о одређеним чињеницама које су битне за правну
ваљаност тога уговора. Неријетки су случајеви да нотар уноси у уговор да
се исти није могао сачинити на основу презентоване документације, али
да странке изричито захтијевају сачињавање истога и сл. Затим су познати случајеви гдје се нотарски обрађени уговори уопште нису могли провести у земљишним књигама и сл. Нарочито је спорна одредба да нотар
сам утврђује да ли су странке способне да закључе уговор, те се врло често дешава да нотар сам у уговору констатује да је утврдио да је странка
способна да закључи предметни уговор, а да се ради о пословно неспо18 Један типичан примјер бесмислености овог института јесте заснивање залоге приликом подизања
кредита код банке. У оваквим случајевима банка, заједно са својим клијентом након закључења
уговора о кредиту, одлази код нотара да нотар сачини уговор о заснивању заложног права-хипотеке.
Овај уговор плаћа корисник кредита према висини кредита, те истоме поред свих трошкова у
банци нотарски уговор који износи намјање 400,00 КМ представља додатни, непотребни трошак.
У ситуацији да нотарски службеник сачињава овај уговор, а нотар исти овјерава трошкови би
износили до 20,00 КМ, а исти би имали исту правну снагу.
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собном лицу, лицу које је дементно и сл. Овакве уговоре је доста тешко
побити када нотар утврђује ове чињенице, те је неспорно да исти сигурно
не одражавају одређену правну сигурност. Из ових разлога су грађани Србије видјели слабости овог института против ког су се одмах жестоко побунили, што је резултирало његовим укидањем прије него што је уопште
примијењен у пракси. У Црној Гори овај институт је, као што смо вијели,
измијењен и акти се могу сачинити у форми приватне исправе и овјерити
код нотара. У осталим земљама у региону овакав институт обавезне нотарске обраде није ни уведен у закон. Међутим, у јавности БиХ овај институт и поред своје специфичности и његових мана није наишао на неку
нарочиту осуду и реаговање.
Дана 31.05.2006. године Уставни суд Републике Српске донио је Рјешење број: У-18/05 којим се не прихвата иницијатива за оцјену уставности
члана 68. Закона о нотарима РС. Као образложење за овакав став Уставни
суд, између осталог, наводи да анализирајући одредбе оспореног члана 68.
Закона о нотарима, Суд је стао на становиште да је нормирање ових односа искључиво ствар цјелисходне процјене законодавца, те да су поменутим
законским чланом одређени правни послови који за своју правну ваљаност
захтијевају нотарску обраду исправа. Имајући у виду значај ових правних
послова, законодавац је одредио да је за њихову правну ваљаност обавезна нотарска обрада исправа, с обзиром на чињеницу да нотарске исправе
вриједе као јавне исправе и да као такве имају доказну снагу јавне исправе. Оваквим нормирањем, по оцјени Суда, није доведено у питање уставно
начело из члана 131. Устава на које указује давалац иницијативе.
У Федерацији БиХ (у даљем тексту: ФБиХ) је такође било покушаја да
се овај институт укине. Дана 02.12.2015.године Уставни суд ФБиХ је донио пресуду број У-15/10 којом се утврђује да члан 6. став 1., у дијелу који
гласи: “као и особа која испуњава претпоставке из става 2. овога члана“ и
став 2. истог члана, те чл. 27. и 73. Закона о нотарима („Службене новине
ФБиХ“, број: 45/02), нису у сагласности са Уставом ФБиХ. Посебну пажњу је привукао став Уставног суда да члан 73. Закона о нотарима ФБиХ
није у сагласности са Уставом. У образложењу пресуде, између осталог,
суд наводи да је прописујући оспореним чланом Закона обавезу нотарске обраде исправа на начин да правни послови који за своју правну ваљаност захтијевају нотарску обраду исправа, а та обавеза се односи на правне послове који су прописани јер су у супротном ништави те, прописујући
ништавост правних послова за које у сладу са наведеним, нису сачињене
у форми нотарски обрађене исправе, се у првом реду врши дискриминација на штету других лица - дипломираних правника са положеним пра247
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восудним, магистарским испитом или докторатом, који су са истим, ако
не и већим стручним знањем, те способностима и моралним компетенцијама, оспособљени за пружање истих или сличних услуга, при чему се
неједнакост пред законом и дискриминација на најочигледнији начин манифестује у односу на сва ова лица, што указује на несагласност оспореног члана 73. Закона са цитираним одредбама члана II.А.2.(1) и (2) Устава
ФБиХ, међународним уговорима и другим споразумима који су на снази у
ФБиХ, а садржани су и у Анексу Устава ФБиХ, посебно у погледу права на
једнакост пред законом, те забрану дискриминације по било којм основу.
Прописујући обавезу нотарске обраде исправа на начин како је то садржано у оспореном члану 73. Закона, те проглашавајући њихову ништавост
уколико нису сачињене и нотарски обрађене, а протежући такву обавезу
и на неодређен број других закона, као што су нпр.: Закон о регистрацији
пословних субјеката ФБиХ, Закон о стварним правима, ЗОО, Закон о насљеђивању, Породични закон, Закон о ванпарничном поступку, Закон о
извршном поступку, те непознат број других закона, у којима обавезе нотарске обраде исправа могу бити предвиђене, те уз прописивање Тарифе о
наградама и накнадама нотара и Правилника о висини награде и накнаде
трошкова нотара као повјереника суда у оставинском поступку, те начин
њиховог обрачуна и наплате од стране нотара, (за разлику од адвокатске
Тарифе у ФБиХ), на директан начин се фаворизује нотарска у односу на
адвокатску дјелатност, како у погледу правних послова за које је обавезна
нотарска обрада исправа према Закону о нотарима као и према непознатом
броју других закона, тако и у погледу вредновања нотарских у односу на
адвокатске послове, што није у сагласности са релевантним, цитираним
одредбама Устава ФБиХ, као и међународним уговорима и другим споразумима који су на снази у ФБиХ, те општим правилима међународног
права који чине законодавство ФБиХ.
При томе, Уставни суд ФБиХ је имао у виду и чињеницу да је овако
утврђена обавеза плаћања нотарски обрађених исправа оспореним чланом цитираног Закона, наметнута странкама (свим лицима, грађанима)
без могућности њиховог избора, да такво наметање обавеза не оправдава
легитимне циљеве који се желе постићи оспореним прописима овог закона, из којих разлога, такође није у сагласности са Уставом ФБиХ, према
ком сви грађани уживају политичка права да имају једнак приступ јавним
службама, односно, да уживају једнакост пред законом и забрану дискриминације по било ком основу.
У пресуди се даље наводи да Опште правило које је утврђено и у јуриспруденцији Европског суда за људска права јесте да закони морају бити
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доступни, јасни и предвидиви. Само такав закон омогућава грађанима да
прилагоде своје понашање, јер знају (начело доступности) закон, јасан им
је (начело прецизности, односно јасноће) и као такав им омогућава да усагласе своје понашање и остварују своја права и врше обавезе складно са
законом (начело предвидивости).
Сам законски текст ове одредбе, која упућује на будући неизвјесни
догађај (прописивање обавезе нотарске обраде) и у другим законима (дакле неодређеном кругу евентуалних будућих законских рјешења) као и да
одредба „вриједи“, како то неправничким језиком установљава законодавац, само тако дуго док се не замијени посебном регулативом (супротно
основном правном начелу о једнакој снази закона, јер у нашем правном
систему немамо хијерархијски однос законских норми, него нужност хоризонталног и вертикалног усаглашавања) уз овако неодређене наводе,
чине текст ове одредбе неразумљивим, непрецизним и непредвидивим у
таквој мјери да је неодржив у правном поретку у којем је врховно начело
владавина права.
Као што је напријед образложено, оспорена одредба члана 73. Закона
је стога у цијелости оцијењена неуставном, те даном објаве у „Службеним
новинама ФБиХ“, одредбе које су оцијењене таквим више нису на снази.
У вези с тим како је у међувремену донесен један број посебних закона
који су прописали обвезну нотарску обраду одређених правних послова,
а како законски темељ у овом системском закону, по којем је та могућност
прописана више не постоји, те се импликације ове уставносудске одлуке
проширују и на посебне одредбе.
Уставни суд ФБиХ указује и на члан 17. Европске конвенције. При томе,
Уставни суд ФБиХ је свакако узео у обзир и чињенице да су прије ступања
на снагу Закона о нотарима, постојали јавни регистри у виду земљишних
књига и регистри пословних субјеката, те да су све те послове везано за
сачињавање уговора, годинама уназад, обављали адвокати, везано за пренос или стицање власништва или других стварних права на некретнинама,
а правници у привредним друштвима везано за оснивачка акта и статуте
привредних друштава, као и чињенице да не постоје релевантне анализе
или докази да је успостављењем нотарске службе, као јавне службе ФБиХ,
испунила зацртане легитимне циљеве у погледу повећања степена правне сигурности у области промета некретнина и оснивања, те регистрације
привредних субјеката у погледу ажурирања и тачности, односно поуздања
у јавне регистре, те растерећења судова и органа управе, путем превенирања спорова и путем извршних нотарских исправа, које имају снагу правоснажних пресуда, јер је стварност много другачија. Овакав став заузео је
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Уставни суд Федерације БиХ по питању обавезне нотарске обраде. Међутим, никакав званичан став по том питању у пракси није заузет, а нарочито
судови у ентитетима нису заузели јединствено мишљење по том питању,
усљед чега је дошло до различитог уређења ове области по ентитетима
уколико посматрамо наведену одлуку Уставног суда Федерације БиХ.
7. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Обавезна нотарска обрада аката, иако специфична и јединствена у правном систему БиХ није пружила резултате који су се од ње очекивали приликом њеног увођења у нотарску службу. Штавише, овакав начин обраде
аката је за грађане створио додатне непотребне трошкове, без оне правне сигурности која се од овог института очекивала. Са друге стране и адвокати, као и многа друга стручна лица су увођењем овог института дискриминисана у поледу сачињавања било ког акта. Иако је у Федерацији
БиХ донесена пресуда којим је овај члан закона неуставан, остављањем
овог института на снази у ентитету Република Српска и Брчко Дистрикту БиХ дошло се до правне неуједначености и несигурности у том погледу. Будући да је Уставни суд Републике Српске раније заузео становиште
по ком је члан закона о нотарима РС који се односи на обавезну нотарску
обраду у сагласности са Уставом, остаје нам у будућности да видимо какав ће став тај исти суд заузети након заузетог становишта Уставног суда
Федерације БиХ? Очигледно је да овај институт неће дуго остати на снази у БиХ, а управо из разлога које је у својој пресуди Уставни суд ФБиХ
детаљно образложио и који разлози су апсолутно оправдани. Будућност
нотаријата у БиХ је враћање изворном, латинском нотаријату који се примјењује у свим земљама у региону и који је за наше просторе и најприхватљивији. Сви други покушаји експериментисања са неким новим институтима у нотарском послу, укључујући и обавезну нотарску обраду
биће у пракси непримјењиви.
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MANDATORY NOTARIAL PROCESSING ACTS IN THE
LEGAL SYSTEM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Dalibor Pejaković19

Summary: This work attempts to analyze the institute of obligatory notary
processing of the acts predicted by the notaries law in Bosnia and Herzegovina.
After a short presentation of the historical development of the notary’s and the
relevant legal sources of this institute, an analysis of the procedure and the way
of composing obligatory notary processing. The emphasis is placed on certain
provisions of the mandatory notarial processing of acts and their specificities in
the legal system of Bosnia and Herzegovina. Attention is drawn to the advantages
and disadvantages that occur with such an institute, and then brief review
of the legal consequences of such acts is drawn. Through the presentation
of court practice and the busy position of the court regarding the foundation
of the institute of compulsory notary processing of acts, the work alleges the
importance of harmonizing the procedure and the manner of drafting notary
acts in the BiH legal system. The result of this work is to make a contribution
to a more complete and more comprehensive examination of legal issues that
may arise in relation to compulsory notarial processing of acts.
Key words: notary, notarial acts, notarial processing
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ПРИКАЗ

Доц. др Матеј Савић
ДИПЛОМАТСКО – КОНЗУЛАРНО ПРАВО И
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНИ ПОРЕДАК - развојни пут
међудржавних односа
(ППГД „Комесграфика“ д.о.о. Бања Лука, 2016, стр. 285)
Монографија Дипломатско-конзуларно право и међународноправни поредак - развојни пут међудржавних односа аутора доц. др Матеја Савића
представља модерно штиво потребно правницима и политиколозима који
се баве дипломатским и конзуларним правом, дипломатијом, дипломатским односима, али и међународним правом уопште. Ова монографија, је
такође од великог значаја и за практичаре који се баве пословима у области регионалног представљања, али и за дипломате, службенике који су
ангажовани у раду институција за представљање државе у иностранству.
Доц. др Матеј Савић је рођен 1984. године у Бањој Луци. Дипломирао
је на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, гдје је уједно и магистрирао и докторирао. Своју академску каријеру је почео 2011. године
на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци као асистент
– сарадник, затим виши асистент, а данас је доцент. Предаје наставне предмете Међународно право, Дипломатско и конзуларно право, Основе права
и Основе међународног права. Објавио је више од двадесет научних чланака и монографију Дипломатско-конзуларно право и међународноправни
поредак. Био је сарадник у Одбору за уставна питања и секретар Одбора
за здравство, рад и социјалну политику у Народној скупштини Републике
Српске до 2011. године.
Монографија је поред Умјесто предговора (стр. 7), подијељена на десет
поглавља, а послије њих се налази Appendix: Дипломатски појмовник (стр.
259-267), Библиографија (стр. 269-281) и Биљешка о аутору (стр. 283-285).
У првом поглављу монографије (стр. 9-19), насловљеном „I Појам диломатско-конзуларног права“ аутор појашњава претходно одређење дипломатско-конзуларног права и значење појма дипломатије. Аутор анализира
1 Виши асистент на Правном факултет Универзитета у Бањој Луци, njegoslav.jovic@pf.unibl.org
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дипломатско-конзуларно право, најприје из теоријскоправног угла, а затим и са позитивноправног аспекта – конвенцијски. Аутор истиче да „дипломатско-конзуларно право садржи правила међународног права која се
тичу односа у међународној заједници, прије свега односа између држава
и међународних организација као и односа између самих међународних
организација и унутар њих“. Значење дипломатија се данас схвата као синоним за више различитих дисциплина. Оно обједињује активности дјеловања државе у домену спољне политике и у оквиру међународних односа и међународног права.
У другом поглављу монографије (стр. 21-32), насловљеном „II Појам
међународног правног поретка“ аутор појашњава претходно одређење
међународног правног поретка и појам система права и област међународног права. Аутор истиче да међународни правни поредак обухвата све
норме међународног права, односе и понашање у оквиру међународне
заједнице, те опште вриједности које је човјечанство, у цијелости, до данас изградило. Он наглашава да међународни правни поредак представља
свеукупност међународног живота, чији главни актери су државе и међународне организације, а крајњи адресати појединци. У наставку, аутор дефинише систем уопште, а који представља логичну сређену непротиврјечну цјелину многобројних појава које припадају одређеној грани знања.
Закључно, аутор даје структуралну дефиницију правног система, а који
конституишу правне норме, правне институције (институти), правне гране и правне области.
У трећем поглављу монографије (стр. 33-61), насловљеном „III Међународно право и дипломатско-конзуларно право“ аутор анализира појам
међународног права, однос између међународног и унутрашњег (државног) права, подјелу међународног права на међународно јавно право, међународно приватно право и међународно пословно (трговинско) право. У
овој глави аутор посебно анализира однос између дипломатско-конзуларног права и међународног јавног права, као и однос дипломатско-конзуларног права и међународног приватног права и разматра питања правне
природе дипломатско-конзуларног права, као и природу њихове генеричке повезаности.
У четвртом поглављу монографије (стр. 63-84), насловљеном „IV Историјски развој дипломатско-конзуларног права“ аутор анализира општа разматрања историје дипломатско-конзуларног права, историјски развој права
посланства до XV вијека и историјски развој дипломатских мисија од XV
вијека. У овом поглављу су посебно обрађена и теоријска питања држав-
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ности, права представљања, имунитета и привилегија, екстериторијалности и др., посебно у погледу њихове историјске еволуције.
У петом поглављу монографије (стр. 85-116), насловљеном „V Кодификација дипломатско-конзуларног права“ аутор анализира појам и значај
кодификације уопште, кодификацију међународног јавног права, Комисију
Уједињених нација за међународно право, кодификацију дипломатско-конзуларног права, као и corpus diplomaticus. У овој глави аутор истиче да у
corpus diplomaticus спадају: Бечка конвенција о дипломатским односима,
Бечка конвенција о конзуларним односима, Њујоршка конвенција о специјалним мисијама, Конвенција о спречавању и кажњавању кривичних
дјела против лица под међународном заштитом укључујући дипломате,
Бечка конвенција о представљању држава у њиховим односима са међународним организацијама универзалног карактера, Конвенција о привилегијама и имунитетима специјализованих агенција ОУН и Конвенција о
привилегијама и имунитетима Уједињених нација, позната као Генерална конвенција.
У шестом поглављу монографије (стр. 117-142), насловљеном „VI Извори дипломатско- конзуларног права“ аутор анализира појам извора права
уопште и изворе дипломатско-конзуларног права. У оквиру извора дипломатско-конзуларног права посебно анализира обичајно право и формалне
изворе дипломатско-конзуларног права и систематизује релевантне документе у контексту система међународног права.
У седмом поглављу монографије (стр. 143-226), насловљеном „VII Развојни пут међудржавних односа“ аутор анализира дипломатско-конзуларно
право у XIX вијеку од Бечког конгреса преко Ахенског конгреса, Париског
конгреса до Хашке конференције. Такође, у овој глави анализира и модерно дипломатско-конзуларно право од Бечке конвенције о дипломатским
односима, Бечке конвенције о конзуларним односима, Бечке конвенције
о уговорном праву, Њујоршке конвенције о специјалним мисијама, Бечке
конвенције о представљању држава у њиховим односима са међународним организацијама и организацијама универзалног карактера, Генералне
конвенције о привилегијама и имунитетима ОУН-а, Конвенције о привилегијама и имунитетима специјализованих агенција ОУН-а, Конвенција о
спречавању и кажњавању кривичних дјела против лица под међународном
заштитом укључујући дипломатске представнике, до Међународне конвенције против узимања талаца. Аутор сваку од ових конвенција пажљиво
аналзира дајући своје лично мишљење о значају истих у контексту развоја
дипломатско-конзуларног права и актуелног одржавања дипломатских односа и обављања конзуларних послова. Ово поглавље књиге има посебан
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значај за дипломате и практичаре који су ангажовани у институцијама за
представљање државе у иностранству.
У осмом поглављу монографије (стр. 227-240), насловљеном „Дипломатско-конзуларно право у оквиру Савјета Европе“ аутор анализира међународне регионалне организације и дипломатско-конзуларно право, документе Савјета Европе као изворе дипломатско-конзуларног права од којих
посебно истиче Општи споразум о привилегијама и имунитетима Савјета Европе, Протокол уз Општи споразум о привилегијама и имунитетима
Савјета Европе који је усвојен 1952. године, Шести протокол уз Општи
споразум о привилегијама и имунитетима Савјета Европе и Европску конвенцију о конзуларним функцијама.
У деветом поглављу монографије (стр. 241-247), насловљеном „Остали извори дипломатско-конзуларног права“ аутор анализира унутрашње
акте и једностране акте држава, праксу Међународног суда правде у Хагу
и двостране уговоре.
У десетом поглављу монографије (стр. 249-257), насловљеном „Закључна разматрања“ аутор се синтетички осврће на претходна поглавља
монографије и даје своје закључке о најважнијим питањима која су објашњена у монографији.
Иза десетог поглавља се налази Appendix: Дипломатски појмовник
(стр. 259-267) гдје се налазе најважнији појмови из области дипломатскоконзуларног права, а који нису наведени азбучним редом, већ су сложени
по сродности и значају, а како би читаоцима претрага и логичко поимање
били олакшани.
Библиографија (стр. 269-281) је подјељена у три групе. У првој групи су абецедним и азбучним редом (у зависности од језика извора) наведени уџбеници, монографије и чланци иностраних аутора, а затим истом
хронологијом и аутори са простора бивше Југославије. У другој групи су
хронолошки сложени документи и други извори, а у трећој групи су наведене интернет адресе.
На крају монографије се налази кратка биљешка о аутору (стр. 283-285).
На монографију је видљив траг оставио магистарски рад аутора Матеја Савића који је под називом „Дипломатско – конзуларно право у систему права уопште“ одбрањен на Правном факултету Универзитета у Бањој
Луци 2011. године. Свакако то овој монографији додатно даје на значају,
јер је то доказ да се аутор континуирано и темељно, већ дужи низ година
бави научним изучавањем дипломатско-конзуларног права.
Монографија по својој структури подсјећа на уџбеник, а надам се да ће
аутор приликом израде другог издања отићи и корак даље и додатно допу258
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Доц. др Матеј Савић ДИПЛОМАТСКО – КОНЗУЛАРНО ПРАВО И МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНИ ПОРЕДАК...

нити ову монографију те ићи у смјеру издавања уџбеника дипломатскоконзуларног права, прије свега зато што ова монографија посједује изузетан квалитет и уџбенички потенцијал, али и из разлога што је уџбеник из
ове области права Универзитету у Бањој Луци итекако потребан.
Монографија „Дипломатско-конзуларно право и међународноправни
поредак - развојни пут међудржавних односа“ аутора доц. др Матеја Савића је прије свега квалитетно, изванредно систематизовано и, свакако неопходно „штиво“ не само студентима правних и политичких наука, већ и
правницима практичарима који се баве дипломатским односима уопште.
Тежину истом дају и имена рецезената. То су академик проф. др Витомир
Поповић, проф. др Весна Казазић и проф. др Љиљана Мијовић који представљају најрелевантнија имена из области међународног права на овим
просторима и који одлично познају проблематику дипломатског и конзуларног права.
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Марина М. Симовић1
ПРИКАЗ

Проф. др Миодраг Н. Симовић и доц. др Миле Шикман
КРИВИЧНОПРАВНО РЕАГОВАЊЕ НА ТЕШКЕ
ОБЛИКЕ КРИМИНАЛИТЕТА
(Правни факултет Универзитета у Бањој
Луци, Бања Лука, 2017, стр. 813)
У првој половини 2017. године објављена је, у издању Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, монографија академика др Миодрага Симовића, судије Уставног суда Босне и Херцеговине и редовног професора
Правног факултета у Бањој Луци, и др Миле Шикмана, начелника Управе
за полицијско образовање у Министарству унутрашњих послова Републике Српске и доцента Правног факултета у Бањој Луци. Већ на први поглед
се види да се ради о капиталном дјелу, како по садржају, тако и по обиму.
Наиме, монографија је обима 813 страница стандардног Б5 формата, чији
садржај обухвата основне гране кривичног права у сузбијању најтежих
облика криминалитета, укључујући тероризам, организовани криминалитет и корупцију.
О кривичноправном реаговању на најтеже облике криминалитета доста
се писало у бх. правној књижевности. Међутим, ова књига даје на једном
мјесту први системски приказ читаве ове проблематике, не пропуштајући
ништа битно за њено упознавање. Тематика је научно и зналачки распоређена, али је и приступачна.
Аутори, препознајући значај сузбијања наведених облика криминалитета, садржај постављају на начин да прво одређују појам (криминологија
и криминална политика) и основне елементе ових кривичих дјела (кривично материјално право), а потом кривичне процесне норме откривања и доказивања, укључујући и криминалистичке аспекте. Затим, кроз кривично
извршно право сагледавају поступак и начин издржавања казни за извршиоце ових кривичних дјела. Посебно богатство ове монографије представља попис коришћене литературе којим је на једном мјесту обухваћен
1 Доцент на Факултету правних наука Универзитета „Апеирон” у Бањој Луци и секретар Омудсмана
за дјецу Републике Српске
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обиман попис библиографских референци који третирају тероризам, организовани криминалитет и корупцију са кривичноправног становишта.
Већ у уводу се може видјети да насловљена монографија представља
новину у бх. Кривичноправној литератури којом су обухваћени недисциплинарни приступ појединих грана кривичног права, већ мултидисциплинарни приступ сузбијања појединих облика криминалитета, који су данас
нарочито изражени. Заправо, аутори су сублимирали ранија власитита
истраживања (књиге, монографије, научне и стручне радове) и тако конципирали ову публикацију. Најбоља потврда наведеног јесу и еминентни
рецензенти, професори са катедри кривичноправних правних факултета,
који су дали позитивно мишљење и препоруку издавачу, а то су академик
др Станко Бејатовић (редовни професор Правног факутета Универзитета
у Крагујевцу), др Борислав Петровић (редовни професор Правног факултета Универзитета у Сарајеву) и др Драго Радуловић (редовни професор
Правног факултета Универзитета Црне Горе у Подгорици).
Монографија “Кривичноправно реаговање на тешке облике криминалитета” састоји се од четири дијела, од којих сваки има више поглавља.
Посматрајући садржај, уочава се систематичност аутора у конципирању
структуре монографије, што је свакако утицало и на обим садржаја који је
обрађен. Тако, први дио (“Криминална политика и заштита од криминалитета”) обрађује криминалну политику као инструмент сузбијања криминалитета, затим криминалитет као предмет и садржај криминалне политике,
те дјеловање механизама кривичноправне превенције и репресије на криминалитет. Посебно важно је што аутори, на неки начин, “рехабилитују”
ову научну дисциплину, која се чини помало запостављена у бх. теорији
и пракси, те је доводе у везу са савременим тенденцијама у политици сузбијања криминалитета. У том контексту, аутори разматрају превенцију и
репресију кримналитета, али и нови концепт тзв. контроле криминалитета, који је све више заступљен у савременој кривичноправној мисли. То
је посебно изражено ако узмемо у обзир да данас све чешће говоримо о
потреби за строжијим кажњавањем учинилаца тешких кривичних дјела,
док истовремено инсистирамо на увођењу алтернатива кривичном гоњењу.
Заправо, аутори у том смислу и говоре о потреби баланса, с правом закључујући да се ради о изазову за савремено кривично право.
У другом дијелу (“Кривично право и кривичноправна заштита”) аутори, поред општег, уводног поглавља (“Кривично право као инструмент
сузбијања криминалитета”), разматрају три тешка облика криминалитета, и то: тероризам, организовани криминалитет и корупцију и привредни
криминалитет. Користећи, једнообразну методологију, аутори прво при262
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казују међународноправни оквир реаговања на наведене криминалне феномене, затим норме у домаћем кривичном законодавству, а потом облике
испољавања, са освртом на Босну и Херцеговину. Свака од ових цјелина
је и те како значајна, јер се ради о обимној и динамичној материји, при
чему су је аутори на једном мјесту сажели и приказали. На примјер, ако се
узме у обзир да само правни оквир Уједињених нација против тероризма
обухвата 19 конвенција, те преко 140 резолуција- онда је јасно о каквом
обиму материје се ради. Поред тога, аутори су за сваки посматрани криминални феномен дали и правни оквир Европске уније, што је изузетно
корисно ако се има у виду да је Босна и Херцеговина у процесу приступања Европској унији, а да је подручје кривичног права једно од најзначајнијих, како у приступним преговорима, тако и у самом поступку хармонизације и усклађивања домаћег кривичног права са кривичноправним
оквиром Европске уније.
Такође, у овом дијелу аутори су тероризам, организовани криминалитет и корупцију и привредни криминалитет обрадили и са феноменолошког аспекта, као и начина криминалног организовања. Аутори су на један
суптилан начин вјешто сажели наведене садржаје, те приказали најзначајнији дио материје о овом криминалитету, што представља посебан допринос ове монографије. Сама чињеница да је на једном мјесту, на описан
начин, приказана посматрана проблематика – вриједно је сваке похвале.
Трећи дио (“Кривично процесно право и кривично процесно реаговања
на тешке облике криминалитета”), који је уједно и најобимнији, обухвата
скуп процесних правила и начина реаговања на тероризам, организовани криминалитет и корупцију и привредни криминалитет. Тако су аутори
своја излагања започели са истрагом, при чему су посебан осврт дали на
поступање овлашћених службених лица, као и надзор у тужиоца над њиховим радом. Потом су обрадили радње доказивања и посебне истражне
радње, као кључне радње којима се обезбјеђују докази у кривичним предметима тероризма, организованог криминалитета, корупције и привредног криминалитета. Затим, су обрађене теме заштићени свједок, споразум
о признању кривице и одузимање нелегално стечене имовинске користи,
с обзиром на то да се ради о институтима који имају изузетну важност у
сузбијању наведених облика криминалитета.
Посебним поглављем обрађени су кривичноправни субјекти у сузбијању
тешких облика криминалитета (судови, тужилаштва и полицијске агениције, оптужени и остали субјекти), при чему се посебно указало на значај
специјализације државних органа у сузбијању ових облика криминалитета, уз навођење упоредних модела специјализације како органа, тако и ка263
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дрова за супротстављање тешким облицима криминалитета. У овом дијелу
монографије аутори су обрадили и поглавље о криминалистичким аспектима откривања и доказивања тешких облика криминалитета, са освртом
на практичну примјену појединих мјера и радњи (нпр. посебне истражне
радње), као и савремени приступ, укључјући криминалистичко-обавјештајни рад, стратегијско планирање криминалистичке дјелатности, те системско праћење финансијских токова новца и криминалистичко-форенизичка вјештачења.
У четвртом дијелу (“Извршно кривично право и реаговање на тешке
облике криминалитета”) аутори су размотрили појам и предмет извршног
кривичног права и довели га у везу са сузбијањем тешких облика криминалитета. Тако су обрадили кривичне санкције за учиниоце ових кривичих
дјела, начин и услове и установе за извршење ових санкција. Посебном
цјелином аутори су обрадили и тему поврат у извршењу тешких кривичних дјела, што је и те како важно с обзиром на то да се ради о кривичним
дјелима која карактерише да су њихови извршоци углавном професионални криминалци, специјализовани за вршење појединих кривичних дјела.
Као што смо и навели у уводу овог приказа, посебно богатство монографије представља попис библиографских референцији који је коришћен
у њеном писању. Сама чињеница да је попис ситуиран на 68 страница- говори о каквом потенцијалу се ради. Аутори су абецедним редом навели
попис научних и стручних библиографских референци, а потом навели
документа, извјештаје и студије коришћене у раду, те посебно издвојили
релевантне конвенције, резолуције и међународна документа. На овај начин су заправо припремили јединствену базу међународних докумената
која третирају област сузбијања тешких облика кримналитета. Поред тога,
у монографији је наведен и попис свих прописа у Босни и Херцеговини,
Републици Српској, Федерацији БиХ и Брчко дистрикту БиХ који захватају овај криминалитет.
Поред наведеног, вриједан похвале и је начин на који су аутори приредили монографију, посебно у погледу стила писања. Језик и стил писања
књиге је једноставан и питак, текст се брзо чита, а његов смисао се лако
уочава и разумије. Не само да аутори користе разумљив језик и јасан језик, већ је коришћен тзв. АПА стандард, што текст чини прегледнијим за
читање, док су фусноте коришћене за додатне напомене и објашњења. Такође, наведен је и регистар појмова, што ову обимну монографију чини
још једноставнијом за коришћење по основу кључних ријечи и појмова.
Уколико се сагледа изнесено, онда су јасни разлози због којих ову монографију препоручујемо научној и стручној јавности. Као прво, правничка
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јавност може бити задовољна објављивањем овог дјела, а Правни факултет као издавач чињеницом да је истој тој јавности омогућио публиковање
овако једне савремене монографије.
Корисност приказане монографије је вишеструка. Не само да ће представљати незаобилазно штиво студентима, посебно другог и трећег циклуса студија, већ имати велику примјењивост и у свакодневном правничком раду. Намјерно смо употријебили израз свакодневном, јер се њоме
могу служити судије, тужиоци, адвокати и полицијски службеници, али
и правници чији је задатак усклађивање норми домаћег кривичног права
са европским комунитарним правом. Њихова књига дјелује као аларм, као
будилник навијен да сваког дана подјећа на проблеме савремених облика
криминалитета. Све је то захтијевало велико знање и уложено вријеме аутора да напишу, повежу и објаве ово дјело.
Нарочит допринос ове монографије огледа се у томе што се ради о заснивању једног новог приступа проблему тешких облика криминалитета,
и то због његове тежине и специфичности. За очекивати је да ће у будућности бити не само потребно, већ и нужно приступати истраживањима на
овај начин. Због тога, ова монографија има још већи значај, јер су аутори
“пробили лед” новог концепта у кривичноправној науци и створили добру
основу за даља истраживања.
На крају преостаје ауторима честитати на објави ове књиге која представља изузетно вриједан допринос развоју кривичног права у Босни и
Херцеговини, али и шире.
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Проф. др Милош Бабић, проф. др Иванка Марковић
КРИВИЧНО ПРАВО – ПОСЕБНИ ДИО
(Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Графид, 2018, 397 стр.)
Претходну годину када је реч о материјалном кривичном законодавству обележиле су обимне измене, које су резултирале доношењем новог
законског текста у овој области – Кривичног законика Републике Српске.
Законски текст је измењен како у материји општег дела, тако и посебном
делу. Посебни део је нарочито претрпео велике промене које су, како и
сами аутори књиге која је предмет приказивања у Предговору истичу, последица „потребе осавремењивања нашег кривичног законодавства и његово усаглашавање са рјешењима у европским кривичним законодавствима и релевантним међународним актима и документима Европске уније“.
Предмет овог приказа је пето измењено и допуњено издање уџбеника
„Кривично право – посебни дио“, чији су аутори проф. др Милош Бабић
и проф. др Иванка Марковић, који су професори Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. Он је, управо следећи измене у области основног
материјалног кривичног законодавства, објављен 2018. године од стране
Правног факултета Универизтета у Бањој Луци. Овај уџбеник је задржао
свој обим у смислу броја страница, који износи 394.
Као и у претходним издањима, аутори у првом поглављу (Увод) уџбеника дају сажета и јасна објашњења која се односе на предмет регулисања
посебног дела кривичног законодавства, као и питања његовог односа са
општим делом кривичног законодавства. Са друге стране, аутори и сада у
складу са системом паралелно-подељене надлежности између енититета
и Босне и Херцеговине у области кривичног права, дају основне карактеристике овог система у посебном делу.
Највећи део овог уџбеника, његових двадесет два поглавља за свој предмет имају групе кривичних дела, сврстане према свом заштитном објекту, пратећи законску систематику Кривичног законика Републике Српске.
1 Дипломирани правник, асистент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, студент
мастер студија Правног факултета Универизтета у Београду.
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Изузетак у том правцу је последње поглавље у којем аутори дају језгровит
приказ и објашњења најтежих кривичних дела против човечности и вредности заштићених међународним правом, а која су предмет регулисања
Кривичног закона Босне и Херцеговине. Управо, двадесет два горенаведена поглавља су претпрпела највеће измене, као последица измена у Кривичном законику. У том смислу, аутори су књигу допунили потпуно новим
поглављима попут поглавља „Кривична дјела сексуалног злостављања и
искориштавања дјетета“, али и новим кривичним делима која су своје место пронашла у већ постојећим законским поглављима и поглављима овог
уџбеника. Такође, уџбеник је измењен и у оним деловима у којима је дошло до измена у инкриминацији одређеног кривичног дела.
Аутори овог уџбеника, као и претходним издањима, омогућавају да
њихова циљна читалачка публика, а то су пре свега студенти основних и
мастер студија, на најједноставнији начин усвоје знања из области посебног дела кривичног законодавства. У првом реду, они то чине врло квалитетним одабиром обрађених кривичних дела из сваког поглавља Законика. Међутим, они се ту не задржавају. Аутори у оквиру сваког поглавља
дају приказ основних карактеристика дела која су сврстана у ту групу, а
потом и приказ кривичних дела из одређене групе. Уџбеник врло јасно и
систематично указује на основне, лакше, теже и посебне облике појединих
кривичних дела, што значајно доприноси лакоћи припремања материје за
полагање испита. Оно што свакако овај уџбеник чини још пријемчивијим
јесте и велики број примера из судске праксе, што омогућава лакше разумевање ове понекад врло сложене материје.
Иако и сами аутори истичу да је уџбеник намењен пре свега студентима, његовa ширина, указивање на проблеме који могу да се појаве приликом примене појединих инкриминација, указивање на ставове и праксу
судова, како међународних, тако и домаћих чине га корисним и за ширу
читалачку јавност. У том смислу, овај уџбеник се може, као релевантан извор сазнања, препоручити свима чији је предмет интересовање материја
материјалног кривичног права, односно његовог посебног дела.
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ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Припремио: Проф. др Миле Дмичић

Одлука број: У-87/14 oд 27. априла 2016. године
“Службени гласник Републике Српске” број 39/16

КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ИНОСТРАНСТВУ
ЈЕ МАТЕРИЈА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ
С обзиром на то да Фонд здравственог осигурања може доносити
само акте у циљу извршавања закона, давање овлашћења од стране законодавца да коришћење здравствене заштите у иностранству регулише
Фонд својим актима није у складу са уставним начелом подјеле власти.
Уређујући законску материју остваривања права на здравствену заштиту изван Републике Српске, оспорене одредбе подзаконског општег
акта нису у сагласности са уставним начелом законитости.
Из

образложења

Чупељић Борис из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске
иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности чланова
20. и 26. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09. и 106/09) и члана
8. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Српске“ број 106/09), те уставности и законитости члана 25. и члана 26.
став 2. Правилника о коришћењу здравствене заштите изван Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 68/11) који је донио
Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске. У иницијативи је наведено да оспорени чланови ових закона нису у сагласности
са чланом 10, чланом 49 ст. 1. и 2, чланом 66. ст. 1. и 2. и чланом 68. став
1. тачка 4. Устава Републике Српске, те да оспорени чланови Правилника
нису у сагласности са чланом 18, 19. и 28. став 1. Закона о здравственом
осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 18/99, 51/01, 70/01,
51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), а тиме ни са чланом 108. став 2. Устава Републике Српске. У вези са наведеним, давалац иницијативе истиче
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лични примјер немогућности остваривања здравствене заштите одласком
на постдипломске студије у иностранство, због чега сматра да је законодавац био дужан да пропише садржину и обим права осигураних лица на
здравствену заштиту, као и услове под којима се та права остварују. Наиме, давалац иницијативе сматра да се обим права на здравствену заштиту, као и њихов садржај не може регулисати правилником, јер се ради о
материји која се уређује законом, а да се правилником може регулисати
само начин остваривања ових права и то, у обиму и садржини прописаној
законом. Наводи да прописано здравствено осигурање које му, као осигураном лицу, припада по закону не обезбјеђује коришћење тих права за
вријеме редовног школовања у иностранству, због чега сматра да му није
обезбијеђена здравствена заштита под једнаким условима, те предлаже да
Суд утврди неуставност наведених одредби Закона о здравственом осигурању и Закона о здравственој заштити, као и незаконитост и неуставност
оспорених одредби Правилника о коришћењу здравствене заштите изван
Републике Српске.
У одговору Управног одбора Фонда здравственог осигурања Републике Српске на наводе из иницијативе којима се оспорава уставност и законитост члана 25. и члана 26. став 2. Правилника о коришћењу здравствене заштите изван Републике Српске, поред осталог, наведено је да су ови
чланови Правилника у сагласности са Законом о здравственом осигурању
и Законом о здравственој заштити и да оспореним одредбама Правилника
осигураном лицу на привременом боравку у иностранству није ускраћено
право на коришћење здравствене заштите. Наиме, доносилац оспореног
правилника истиче да, с обзиром на то да је давалац иницијативе, односно осигурано лице, завршило четворогодишњи студиј првог циклуса и у
међувремену напунило 26 година живота, обезбијеђено му је, у складу са
Законом и Уставом Републике Српске, право на здравствену заштиту као
незапосленом лицу, а као осигураном лицу које привремено борави у иностранству ради приватног посла за период до 60 дана у току календарске
године, Фонд здравственог осигурања му је, као једину могућност, издао
Ино образац.
Оспореним одредбама Закона о здравственом осигурању („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09
и 106/09) прописано је да обим, садржај и начин остваривања здравствене заштите из претходног члана утврђује Фонд уз мишљење министарства надлежног за послове здравља (члан 20) и да коришћење здравствене
заштите у иностранству регулише Фонд својим актима у складу са законом (члан 26).
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Законом о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 106/09), у оспореном члану 8. став 3, прописано је да обим, садржај и начин остваривања здравствене заштите утврђује Фонд здравственог осигурања Републике Српске уз сагласност Министарства здравља и
социјалне заштите.
Правилником о коришћењу здравствене заштите изван Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 68/11), у оспореноим,
члану 25. став (1) прописано је да право на здравствену заштиту у вријеме боравка у иностранству имају осигураници, односно осигурана лица
Фонда: а) у радном односу код домаћег или страног послодавца са сједиштем у Републици Српској, упућена на рад или стручно усавршавање у
иностранству, б) на раду у дипломатско-конзуларним представништвима
БиХ у инострантву, ако су држављани БиХ са пребивалиштем на територији Републике Српске, в) на службеном путу, г) на редовном школовању
у иностранству и д) на привременом боравку у иностранству ради приватног посла (туристи и сл.), а ставом (2) истог члана прописано је да члан
уже породице осигураника из става 1. т. а) и б) овог члана који борави са
осигураником у иностранству користи здравствену заштиту под истим
условима под којима здравствену заштиту користи и осигураник. Такође,
оспореним чланом 26. став 2. Правилника прописано је да осигураник, односно осигурано лице из члана 25. став 1. т.а), б), в) и г) овог правилника
има право на коришћење здравствене заштите у иностранству која се не
може одгодити до његовог повратка у Републику Српску, ако међународним уговором није другачије одређено (став (1)), и да осигурано лице из
члана 25. став1. тачка д) овог правилника има право на коришћење здравствене заштите у иностранству само за случај хитне медицинске помоћи
како би се отклонила непосредна опасност по живот и здравље (став (2)).
Разматрајући дату иницијативу Суд је, прије свега, утврдио да је чланом
3. Закона о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити, који је 05.
јуна 2015. године објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ број
44/15, измијењена оспорена одредба члана 8. став 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 106/09) тако што је
прописано да се обим, садржај и начин остваривања здравствене заштите
утврђује у складу са законом који уређује област здравственог осигурања.
Из наведеног произлази да је и измијењеним, као и оспореним чланом 8.
став 3. Закона о здравственој заштити, Фонду здравственог осигурања Републике Српске омогућено да утврђује обим, садржај и начин остваривања
здравствене заштите, с тим да то сада чини уз мишљење, а не као до сада,
сагласност министарства надлежног за послове здравља. С обзиром на на273
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ведено, као и чињеницу да су и након измјене оспорене одредбе члана 8.
став 3. Закона о здравственој заштити остао исти разлог оспоравања уставности ове одредбе, односно да се обим права на здравствену заштиту, као
и њихов садржај не може регулисати правилником, Суд је, на основу члана
42. став 1. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), проширио оцјену уставности и на
одредбу члана 3. Закона о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске” број 44/15).
У поступку оцјењивања уставности оспорених законских одредаба, Суд
је имао у виду да је Уставом Републике Српске утврђено: да су грађани
Републике равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки су
пред законом и уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик,
националну припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење,
образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 10); да свако има право на заштиту
здравља и да је зајемчено право на здравствену заштиту у складу са законом и да дјеца, труднице и стара лица имају право на здравствену заштиту из јавних прихода, а друга лица под условом утврђеним законом (члан
37.); да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, основне циљеве и правце социјалног развоја, социјално осигурање и друге облике социјалне заштите, здравство, борачку и инвалидску заштиту, бригу о дјеци
и омладини, образовање, културу и заштиту културних добара, физичку
културу ( члан 68. замијењен Амандманом XXXII тач. 8. и 12); члан 69. ст.
2. и 4, према коме законодавну власт у Републици Српској врши Народна
скупштина и Вијеће народа, а извршну власт врши Влада; члан 90. ст. 3. и
4. којим је прописано да Влада обезбјеђује провођење и извршава законе,
друге прописе и опште акте и доноси уредбе, одлуке и друга акта за извршавање закона и члан 108. став 2. према коме, прописи и други општи
акти морају бити у сагласности са законом.
Суд је оцијенио да из наведених одредаба Устава произлази да се питања која се односе на коришћење здравствене заштите уређују законом.
Имајући у виду наведене уставне одредбе, Суд је оцијенио да је законодавац, сагласно уставном овлашћењу да уређује, поред осталог и здравство, Законом о здравственом осигурању уредио систем обавезног и проширеног здравственог осигурања, права из осигурања, начин остваривања
права и начела приватног здравственог осигурања (члан 1), а Законом о
здравственој заштити уређено је обезбјеђивање и начела здравствене заштите, права и обавезе грађана и пацијената у остваривању здравствене
заштите, оснивање, престанак рада и организацију здравствених устано274
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ва, органе здравствених установа, организовање рада, радно вријеме и
штрајк у здравственој установи, здравствене раднике и здравствене сараднике, сертификацију и акредитацију здравствених установа, посебне
одредбе, финансирање здравствене установе, надзор, стручне комисије,
као и друга питања од значаја за организацију и спровођење здравствене
заштите (члан 1).
Прописивање у оспореним одредбама члана 20. Закона о здравственом
осигурању и члана 8. став 3. Закона о здравственој заштити је у сагласности са наведеним уставним одредбама и зато у овом дијелу није прихваћена
иницијатива за оцјену њихове уставности. Наиме, неспорно је да је овим
одредбама Фонду здравственог осигурања дато овлашћење да само ближе
разради одређена питања здравствене заштите у складу са овим законима,
што може да буде његова надлежност.
Међутим, прописивање као у члану 26. Закона о здравственом осигурању да коришћење здравствене заштите у иностранству регулише Фонд
својим актима у складу са законом задире у основне уставне принципе и
повређује начело подјеле власти. На овај начин дошло је до прекорачења
уставних овлашћења из члана 69. став 2. и 4. Устава Републике Српске,
јер је надлежност законодавног органа пребачена на Фонд здравственог
осигурања који може доносити само акте у циљу извршавања закона, а не
и оне које су у надлежности законодавца. Због тога је оспорена одредба у
несагласности са Уставом Републике Српске.
Такође, Суд је, на основу истих уставних принципа, оцијенио да и прописивање као у оспореним одредабама чл. 25. и 26. став 2. Правилника о
коришћењу здравствене заштите изван Републике Српске није у сагласности са Уставом Републике Српске. Наиме, Фонд здравственог осигурања
Републике Српске је, уређујући питања остваривања права на здравствену заштиту изван Републике Српске на начин као у оспореним одредбама Правилника, по оцјени Суда, преузео законодавну власт, због чега ове
одредбе нису у сагласности са чланом 69. ст. 2. и 4. Устава Републике Српске. Поред тога, како оспорени правилник није донесен у циљу извршавања закона, већ је њиме извршено непосредно уређивање односа који,
према наведеним уставним одредбама представљају законску материју, то
су оспорене одредбе члана 25. и члана 26. став 2. Правилника несагласне
и са чланом 108. став 2. Устава Републике Српске.
Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно
утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање,
Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Ср-
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пске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 94/12), у овом
предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

Одлука број: У-101/14 oд 27. априла 2016. године
“Службени гласник Републике Српске” број 39/16

ОБАВЕЗНОСТ СУДОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ДА
ОБЕЗБИЈЕДЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ПРОПИСА
Оспореним прописивањем којим су обавезани сви судови да осигуравају јединствену примјену прописа дошло је до повреде уставне одредбе
према којој искључиво Врховни суд Републике, као највиши суд у Републици, обезбјеђује јединствену примјену закона.
Пошто овлашћење надлежног министра да подзаконским актом
уреди унутрашњу организацију и пословање судова не садржи и овлашћење да се њиме регулише рад суда који се односи на судску власт,
оспорена одредба тог акта да су правна схватања заузета на сједницама одјељења виших судских инстанци обавезујућег карактера за сва
вијећа у саставу одјељења није у сагласности са уставним начелом о
подјели власти и начелом законитости.
Из образложења
Милан Благојевић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске
иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 6. Закона о судовима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“
број 37/12), те уставности и законитости члана 19. став 1. Правилника о
унутрашњем судском пословању (“Службени гласник Републике Српске“
број 9/14). Иницијативом и њеном допуном оспорен је наведени члан Закона, којим је прописано да судови штите права и слободе загарантоване
Уставом Босне и Херцеговине, Уставом Републике Српске и законом, те
обезбјеђују уставност и законитост и осигуравају јединствену примјену
закона, равноправност и једнакост свих пред законом и то само у дијелу
који гласи:“... и осигуравају јединствену примјену закона,...“. Овај члан
Закона, у наведеном дијелу, давалац иницијативе оспорава, прије свега,
у односу на члан 123. Устава Републике Српске, којим је утврђено да Врховни суд Републике, као највиши суд у Републици, обезбјеђује јединствену примјену закона. Имајући у виду да је наведеном уставном одредбом
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утврђена надлежност само Врховног суда Републике Српске да обезбјеђује
јединствену примјену закона, давалац иницијативе износи мишљење да
законодавац прописивањем као у оспореном члану Закона, будући да из
његове садржине произлази да сви судови у Републици, између осталог,
осигуравају јединствену примјену права, непосредно повређује не само
раније наведени члан 123. Устава, већ и члан 108. став 1. Устава. С тим у
везу давалац иницијативе доводи и оспорени члана 19. став 1. Правилника,
којим је прописано да су правна схватања заузета на сједницама одјељења
виших судских инстанци обавезујућег карактера за сва вијећа у саставу
одјељења, наводећи да је на тај начин доносилац овог акта, на основу наведене законске одредбе, наметнуо обавезу вишим судским инстанцама
да, када заузму правна схватања на сједницама својих одјељења то буде
обавезујућег карактера за сва вијећа у саставу тог одјељења. Полазећи
од тога да је оспореном одредбом Правилника наметнута обавеза вишим
судским инстанцама да поступају онако како је прописао доносилац подзаконског акта те да, како се наводи у иницијативи, више судске инстанце нису само Врховни суд Републике Српске, већ и пет окружних судова,
те Виши привредни суд, то је, према наводима даваоца иницијативе, повријеђен, прије свега, Закон о судовима Републике Српске, у којем такво
нешто није прописано, а уз то и чланови 123. и 108. ст. 1. и 2. Устава. Осим
наведених уставних одредби, по мишљењу даваоца иницијативе, наведеним чланом Закона, у оспореном дијелу, као и оспореним чланом Правилника повријеђен је и члан 25. Устава, којим је свакоме зајемчена слобода
мисли. Детаљно наводећи како је оспореним прописивањем, по његовом
мишљењу, повријеђена ова уставна одредба односно како је оспореним
прописивањем судијама ограничена слобода мисли, давалац иницијативе
предлаже да Суд утврди да наведена одредба Закона, у оспореном дијелу,
није у сагласности са Уставом, а да оспорена одредба Правилника није у
сагласности са Уставом и Законом о судовима Републике Српске.
У одговору који је доставило Министарство правде Републике Српске
су, прије свега, оспорени наводи даваоца иницијативе, у односу на одредбу
члана 6. Закона о судовима Републике Српске. С тим у вези у одговору се
указује на одредбе чланова 121, 121а и 126. Устава, те наводи да оспорено законско рјешење не ограничава самосталност судије при одлучивању
у предметима који су му додијељени у рад, већ има за циљ да обезбиједи
једнакост свих грађана пред законом, а што подразумијева да се у предметима са истим чињеничним или правним питањима не доносе различите одлуке. Имајући у виду да за судове важи принцип законитости који
искључују судско тумачење као извор права, у одговору се наводи да на277
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челни ставови обавезују само суд који их је утврдио, а да на остале судове
овако заузети начелни ставови дјелују само снагом аргумента. У односу на
оспорену одредбу Правилника, у одговору се наводи да и она има циљ да
се у истом суду не доносе противрјечне одлуке, тј. да се у предметима са
истим чињеничним и правним питањима, у истом суду, обезбиједи једнообразна примјена закона, а самим тим и једнакост грађана пред законом.
При томе је посебно наглашено да се правно схватање одјељења виших
судских инстанци доставља нижим судовима али да оваква правна схватања
не обавезују ниже судове већ да за њих имају само упућујући карактер.
Оспореним чланом 6. Закона о судовима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12 и 44/15) прописано је да судови
штите права и слободе загарантоване Уставом Босне и Херцеговине, Уставом Републике Српске и законом, те обезбјеђују уставност и законитост
и осигуравају јединствену примјену закона, равноправност и једнакост
свих пред законом.
Правилник о унутрашњем судском пословању (“Службени гласник Републике Српске“ број 9/14) донесен је на основу члана 55. став 3. Закона о
судовима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“ број
37/12), а уз претходну сагласност Високог судског и тужилачког савјета
Босне и Херцеговине. Овим правилником уређује се, како је то наведено
у члану 1, организација и начин унутрашњег пословања основних, окружних, окружних привредних, Вишег привредног и Врховног суда Републике Српске и друга питања значајна за унутрашње судско пословање (став
1), а према ставу 2. овог члана унутрашње пословање у суду одвојено је
од суђења (став 2).
Оспореним чланом 19. став 1. овог правилника прописано је да су правна схватања заузета на сједницама одјељења виших судских инстанци обавезујућег карактера за сва вијећа у саставу одјељења.
Одредбама Устава Републике Српске у односу на које давалац иницијативе тражи покретање поступка за оцјену уставности и законотости
наведених одредби Закона о судовима Републике Српске и Правилника о
унутрашњем судском пословању, као и одредбама Устава које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјену уставности и законитости оспорених одредби
наведених аката утврђено је: да је зајемчена слобода мисли и опредјељења,
савјести и увјерења, као и јавног изражавања мишљења (члан 25), да Република, уређује и обезбјеђује, организацију, надлежност и рад државних
органа (тачка 10. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је
мијењан члан 68. Устава), да се државна власт у Републици организује на
начелу подјеле власти, односно да законодавну власт остварују Народна
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скупштина и Вијеће народа, да извршну власт врши Влада, а да судска
власт припада судовима (члан 69. ст. 1, 2, 4. и 5), да министарства и други
републички органи управе проводе законе и друге прописе и опште акте
Народне скупштине и Владе, као и акте предсједника Републике, рјешавају у управним стварима, врше управни надзор и обављају друге управне послове утврђене законом (члан 97. став 2), да закони, статути, други
прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, а прописи и
други општи акти морају бити у сагласности за законом (члан 108. ст. 1. и
2), да судску власт врше судови, који су самостални и независни и суде на
основу Устава и закона (члан 121. ст. 1. и 2), да се оснивање, надлежност,
организација и поступак пред судовима уређују законом (члан 122), те да
Врховни суд Републике, као највиши суд у Републици, обезбјеђује јединствену примјену закона (члан 123).
Приликом разматрања поднесене иницијативе, у дијелу којим је оспорен
члан 6. Закона о судовима Републике Српске, Суд је имао у виду и друге
одредбе овог закона, и то члан 2. којим је прописано да судску власт у Републици Српској врше судови, који су самостални и независни у оквиру
дјелокруга и надлежности одређене законом, те члан 35. тач. г) и ж) којим
је прописано да је Врховни суд надлежан да, поред осталог, заузима начелне ставове ради усаглашавања судске праксе и питањима за која оцијени
да су од значаја за јединствену примјену закона у Републици Српској, те
разматра актуелна питања судске праксе (тач. г) и ж).
Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да члан 6. у дијелу који гласи:
„...и осигуравају јединствену примјену закона...“ Закона о судовима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12 и 44/15)
није у сагласности са Уставом Републике Српске. Приликом овакве оцјене Суд је имао у виду да је Народна скупштина овлашћена да Законом о
судовима Републике Српске уреди организацију, надлежност и функционисање основних судова, окружних судова, окружних привредних судова, вишег привредног суда и Врховног суда Републике Српске. Такође, да
су судови органи државне власти који самостално и независно обављају
судску власт у оквиру дјелокруга и надлежности одређене законом, те да
при одлучивању суде на основу Устава и закона, као и да је у систему судске власти једино Врховни суд Републике, као највиша судска инстанца,
изричито овлашћен да обезбјеђује јединствену примјену закона.
С обзиром на наведено Суд је утврдио да је оспореним прописивањем,
којим су обавезани судови, дакле сви судови а не само Врховни суд, да
осигуравају јединствену примјену прописа, дошло до повреде члана 123.
Устава, а тиме и начела уставности из члана 108. став 1. Устава.
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Имајући у виду да члан 6. Закона, у оспореном дијелу, није у сагласности са поменутим одредбама Устава, Суд је оцијенио да није потребно посебно разматрати наводе даваоца иницијативе о повреди члана 25. Устава.
У поступку разматрања оспореног члана 19. став 1. Правилника о унутрашњем судском пословању (“Службени гласник Републике Српске“ број
9/14) у смислу разлога и навода даваоца иницијативе, поред раније наведених одредби Устава и Закона о судовима Републике Српске, Суд је имао
у виду и друге одредбе овог закона, и то члан 3. којим је прописано да су
судови самостални и независни од законодавне и извршне власти, те забрањен сваки облик утицаја на доношење судских одлука (став 1), као и да
нико не смије утицати на независност и непристрасност судије при одлучивању у предметима који су му додијељени (став 3), затим члан 43. којим
је прописано да је предсједник суда одговоран за руковођење цјелокупним
судом и судском управом, као и члан 55. којим је прописано да министар, уз
претходну сагласност Високог судског и тужилачког савјета, доноси Правилник о унутрашњем судском пословању, те члан 56. којим су прописане
надлежности министарства у оквиру судске управе, и то: израда законских
текстова и других прописа за установљење, надлежност, састав и поступак пред судовима (тачка а), врши надзор и прати примјену овог закона
и других прописа и подзаконских аката који се односе на организацију и
пословање суда (тачка б), осигурање материјалних, финансијских, просторних и других услова за рад судова (тачка в), прикупљање статистичких и других података о раду судова (тачка г), надзор над финансијским
и материјалним пословањем (тачка д), испитивање представки грађана на
рад судова, које се односе на рад судова у пословима судске управе (тачка
ђ), надзор над примјеном Правилника о унутрашњем судском пословању
(тачка е), обука запослених у судовима Републике Српске који нису обухваћени обуком Центра за едукацију судија и тужилаца Републике Српске
(тачка ж) и друге послове предвиђене овим законом (тачка з).
Приликом разматрања оспорене одредбе Правилника Суд је имао у виду
и члан 69. ст. 1. и 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), којим је
прописано да органи управе доносе правилнике, наредбе и упутства, а да
се правилником разрађују поједине одредбе закона или прописа Владе.
Полазећи од наведених уставних и законских одредби Суд је утврдио
да је надлежни министар, уређујући унутрашњу организацију и пословање
судова у Републици Српској, оспореном одредбом Правилника, којом је
прописао да су правна схватања заузета на сједницама одјељења виших
судских инстанци обавезујућег карактера за сва вијећа у саставу одјељења,
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изашао из оквира својих овлашћења утврђених чланом 55. став 1. Закона
о судовима Републике Српске и чланом 97. став 2. Устава. Наиме, наведеном одредбом Закона о судовима Републике Српске министар правде је
овлашћен да правилником, уз претходно прибављену сагласност Високог
судског и тужилачког савјета, уреди унутрашњу организацију и пословање
судова у Републици Српској. Међутим, овлашћење надлежном министру
да уреди унутрашњу организацију и пословање судова, по оцјени Суда,
не садржи овлашћење да се правилником као подзаконским актом који се
доноси ради извршења закона, регулише рад суда који се односи на судску власт, дакле на обављање судијске функције. Имајући у виду да судови
могу судити само на основу Устава и закона (а не и на основу правних схватања судских одјељења), као и да извршна власт нема никаквих овлашћења
у односу на судску власт, односно да не може ни на који начин улазити у
конкретне поступке за које су надлежни судови, као и одлуке које се тим
поводом доносе, Суд је оцијенио да је надлежни министар прописивањем
као у оспореном члану 19. став 1. предметног правилника, не само изашао из оквира својих уставних и законских овлашћења него и ограничио
самосталност судске власти и тиме повриједио и начело подјеле власти из
члана 69. Устава, као и начело законитости из члана 108. став 2. Устава.
Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно
утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање,
Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

Рјешење број: У-3/15 oд 27. априла 2016. године
“Службени гласник Републике Српске” број 39/16

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ГРАДСКОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Имајући у виду да се прописани услови за легализацију бесправно изграђених објеката на градском грађевинском земљишту, као и за упис
права својине на земљишту које служи за редовну употребу тог објекта, подједнако односе на све бесправне градитеље на градском грађевинском земљишту, предметним прописивањем лица која третира оспорена законска одредба нису стављена у привилегован положај у односу
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на друге градитеље који се налазе у објективно различитим правним
ситуацијама.
Нема повреде уставног принципа према којем се средства у државној својини могу отуђивати само по тржишним критеријима, јер непосредна погодба представља само начин продаје ових непокретности,
која је предвиђена као изузетак од општег правила да се њима може
располагати само на основу јавног конкурса.
Стога, Суд не прихвата иницијатива за оцјењивање уставности
члана 330а и члана 348. став 3. тачка д) Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске” бр. 124/08, 58/09 и 95/11).
Из образложења
Ратомир Марковић из Угљевика дао је Уставном суду Републике Српске иницијативе за покретање поступка за оцјењивање уставности члана
330а и члана 348. став 3. тачка д Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске” бр. 124/08, 58/09 и 95/11). Давалац иницијатива сматра да прописивање из оспорене одредбе члана 330а овог закона,
којим је дата могућност да се бесправна градња на градском грађевинском
земљишту легализује, те да се споразумно утврди цијена овако стеченог
државног земљишта, доводи до повреде начела равноправности и једнакости пред законом из члана 10. Устава Републике Српске. Наиме, како се
у иницијативи наводи, оваквим нормирањем се бесправни градитељи доводе у привилегован положај и дају им се повластице у стицању својине
на градском грађевинском земљишту, у односу на легалне градитеље који
немају овакву могућност. Поред тога, дискриминаторан карактер оспорене
норме члана 330а овог закона се, по мишљењу даваоца иницијатива, огледа и у томе што законодавац није дао могућност легализације бесправне
градње градитељима на осталом грађевинском, пољопривредном и шумском земљишту. У погледу члана 348. став 3. тачка д предметног закона,
давалац иницијативе указује на повреду принципа из члана 58. Устава, јер
сматра да се, сходно овој уставној одредби, непокретности у својини Републике могу отуђити само по тржишним критеријумима, а не слободном
погодбом купца са Владом Републике Српске или скупштином локалне
самоуправе, како је то предвиђено оспореним нормирањем. У вези с тим,
истиче да се таквим прописивањем заобилази институт јавног конкурса,
који је обавезан у случају свих других располагања непокретностима у
својини Републике или јединице локалне самоуправе, чиме је, по његовом мишљењу, дошло и до повреде једнакости грађана у правима, која је
зајемчена чланом 10. Устава. Сходно наведеном, предлаже да Суд утврди
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да оспорене одредбе чланова 330а и 348. став 1. тачка д Закона о стварним
правима нису у сагласности са Уставом Републике Српске.
С обзиром на то да је у конкретним уставноправним стварима исти
давалац посебним иницијативама тражио покретање поступка за оцјену
уставности истог закона, Суд је, на основу члана 9. ст. 1. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 114/12, 29/13 и 90/14), рјешењем број У-3/15 од 25. марта
2015. године, спојио ове иницијативе ради вођења јединственог поступка,
припајајући иницијативу која је заведена под бројем У-5/15 првоприспјелој иницијативи која је евидентирана под бројем У-3/15.
У одговору који је на иницијативе доставила Народна скупштина Републике Српске наводи се да давалац иницијативе на непотпун начин тумачи одредбе Устава Републике Српске, јер да би се могло говорити о дискриминаторним елементима одређених законских одредаба, оне морају
подразумијевати различит третман лица која се налазе у истим или сличним околностима. Даље се истиче да се члан 330а Закона о стварним правима подједнако односи на сва лица која остварују право на легализацију
бесправно изграђених објеката у истим ситуацијама, те да су ова лица доведена у једнак положај при остваривању будућих права и обавеза. Циљ
законодавца за овакво прописивање је био да се у поступку легализације
бесправно изграђених објеката ријеше имовинско-правни односи на земљишту на коме је саграђен објекат без одобрења за грађење. У погледу
оспореног члана 348. став 3. тачка д) предметног закона, у одговору се такође износи став да оваквим прописивањем није дошло до повреде начела равноправности и једнакости пред законом из члана 10. Устава, као ни
гаранција из члана 58. Устава, јер је свим грађанима дата могућност куповине дијелова грађевинске парцеле по начелима понуде и потражње, без
обзира на то да ли се ради о имовини у својини јавноправног субјекта или
имовини физичких, односно правних лица. Слиједом наведеног, предлаже
да Суд не прихвати дату иницијативу.
Оспореним чланом 330а Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске” бр. 124/08, 58/09 и 95/11) прописано је: да градитељ
објекта изграђеног без одобрења за грађење на градском грађевинском земљишту у друштвеној, односно државној својини, који је изграђен до ступања на снагу овог закона, стиче право својине на земљишту које служи за
редовну употребу тог објекта, у поступку легализације (став 1), да орган
управе надлежан за имовинско-правне послове, у поступку легализације
бесправно изграђеног објекта својим рјешењем утврђује право својине у
корист градитеља, односно његовог правног сљедника, на земљишту које
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служи за редовну употребу тог објекта, ако се за објекат накнадно може
издати одобрење за грађење у складу са прописима о уређењу простора и
грађењу (став 2), да је градитељ бесправно изграђеног објекта дужан да
власнику земљишта које служи за редовну употребу објекта плати тржишну
цијену (став 3), да се тржишна цијена одређује споразумно пред органом
управе надлежним за имовинско-правне послове, а уколико се споразум
не постигне, цијена се одређује пред надлежним судом у ванпарничном
поступку (став 4), да градитељ бесправно изграђеног објекта стиче право
на упис права својине у јавну евиденцију на земљишту које служи за редовну употребу тог објекта на основу правоснажног рјешења из става 2.
овог члана и уз доказ о плаћеној тржишној цијени (став 5).
Према члану 348. став 3. тачка д овог закона, продаја, односно оптерећење правом грађења непокретности у својини Републике и јединица
локалне самоуправе се изузетно може извршити непосредном погодбом
ради обликовања грађевинске честице.
У поступку оцјењивања оспорених законских одредаба Суд је имао у
виду да је тач. 6. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске,
којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и
обезбјеђује, између осталог, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине, као и друге односе од интереса за Републику,
у складу са Уставом. Поред тога, у конкретном случају релевантна
је и одредба члана 58. став 1. Устава, према којем се својинска права
и обавезе над средствима у друштвеној својини и услови под којима
се та средства преносе у друге облике својине уређују законом, као и
одредбе члана 60. став 1. Устава, којим је утврђено да физичка и правна лица остварују својинска права на непокретности према њиховој
природи и намјени, у складу са законом.
Сагласно наведеним уставним овлашћењима, а с обзиром на чињеницу да је усљед друштвено-економских промјена дошло и до промјена у својинскоправним односима, Законом о стварним правима су,
у контексту новонасталих односа у овој области, на цјеловит начин
уређени стицање, коришћење, располагање, заштита, ограничења и
престанак права својине, других стварних права и државине. Тако
су, између осталог, оспореним нормама овог закона, које су у саставу
његових прелазних одредаба, прописани услови и поступак за успостављање јединства непокретности приликом легализације бесправно
изграђених објеката на градском грађевинском земљишту, те услови
за располагање непокретностима у својини Републике и јединица локалне самоуправе.
284

Припремио: Проф. др Миле Дмичић

ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Приликом оцјене уставности оспореног члана 330а предметог закона, Суд је утврдио да оваквим прописивањем није нарушено начело равноправности и једнакости грађана пред законом из члана 10.
Устава, на које се указује у иницијативи. Прије свега, несумњиво је
да је интенција законодавца за овакво нормирање била да се, као и
код легално изграђених објеката, успостави режим правног јединства
објекта и земљишта, али само уколико постоје услови да се бесправно
изграђени објекат легализује у складу са прописима о уређењу простора и грађењу. Бесправни градитељи су, дакле, обавезни да у законом прописаном поступку издавања накнадног одобрења за грађење,
изврше све обавезе према власнику земљишта које служи за редовну
употребу објекта, те да уплате све законом прописане накнаде за издавање овог одобрења. Како из оспорене законске одредбе произлази,
услови који су прописани за легализацију бесправно изграђених објеката на градском грађевинском земљишту, као и за упис права својине
на земљишту које служи за редовну употребу тог објекта, подједнако
се односе на све бесправне градитеље на градском грађевинском земљишту, дакле субјекте који се налазе у истим правним ситуацијама,
због чега, по оцјени Суда, предметним прописивањем нису доведене
у питање гаранције из члана 10. Устава, односно лица која третира
оспорена законска одредба нису стављена у привилегован положај у
односу на друге градитеље који се налазе у објективно различитим
правним ситуацијама. У вези са наведеним, Суд сматра потребним да
укаже на то да овај уставни принцип не подразумијева равноправност
и једнакост грађана у апсолутном смислу, већ једнак третман субјеката који се налазе у истим или истоврсним околностима приликом
реализације одређених права и обавеза.
Из истих разлога Суд је оцијенио да ни оспореним чланом 348. став
3. тачка д) Закона о стварним правима није дошло до повреде начела
равноправности и једнакости, како је то зајемчено чланом 10. Устава. Наиме, овом законском одредбом је свим грађанима, под једнаким
условима, омогућено да у случају потребе обликовања грађевинске
парцеле, стекну право својине или право грађења на непокретностима у својини Републике или јединице локалне самоуправе. Оспореном
нормом законодавац је, сходно својој цјелисходној процјени, а у оквиру Уставом утврђених принципа и у складу са политиком у уређивању
предметних односа, прописао случајеве у којима се, изузетно, продаја,
односно оптерећење правом грађења непокретности у својини Републике, односно јединице локалне самоуправе, може вршити непосред285
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ном погодбом, чиме нису нарушене ни уставне гаранције из члана 58.
Устава, на које се указује у инцијативи. По оцјени Суда, предметним
нормирањем није дошло до повреде принципа из ове уставне одредбе, према којем се средства у државној својини могу отуђивати само
по тржишним критеријима, јер непосредна погодба представља само
начин продаје ових непокретности, која је предвиђена као изузетак од
општег правила да се њима може располагати само на основу јавног
конкурса, како је то прописано чланом 348. став 1. Закона о стварним
правима. Продаја непосредном погодбом, дакле, не утиче на начин
формирања цијене, тако да продаја непокретности у својини Републике или јединице локалне самоуправе по тржишним критеријумима, како је то гарантовано чланом 58. Устава, није доведена у питање
предметном законском одредбом.
С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање,
Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске’’ бр. 104/11 и 92/12), о уставности оспорених одредаба Закона о стварним правима одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

Рјешење број: У-28/15 од 7. септембра 2016. године
“Службени гласник Републике Српске” број 80/16

ВРАЋАЊЕ НАЦИОНАЛИЗОВАНИХ НЕПОКРЕТНОТИ
ГРАЂАНИМА ПРЕМА ЗАКОНУ О СТВАРНИМ ПРАВИМА
Уставни суд сматра да давање могућности преноса права на непокретностима не представља истовремено и повреду имовинских права лица која имају потенцијални правни интерес на реституцију тих
непокретности, јер је законодавац јасно дефинисао обвезнике враћања
када буду донесени релевантни прописи у том смислу.
Стога, Суд не прихвата иницијатива за оцјењивање уставности
чланова 11. и 12. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним
правима (“Службени гласник Републике Српске” број 95/11).
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Из

образложења

Душко Ђерић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности чланова 11. и
12. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске” број 95/11). У иницијативи и допуни иницијативе наводи се да је оспореним законским одредбама нарушено право
својине које је гарантовано чланом 56. Устава, затим начело равноправности и једнакости пред законом из члана 10. Устава, као и члан 54. Устава,
према којем сви облици својине имају једнаку правну заштиту. Поред тога,
давалац иницијативе сматра да је оспорено прописивање супротно и преамбули Устава Републике Српске, која садржи гаранције заштите људских
права. У иницијативи се такође истиче да примјена предметних законских
одредаба онемогућава враћање национализованих непокретности грађанима, те се износи став да ове непокретности не би смјеле бити предмет
преноса, отуђивања или другог вида располагања до доношења прописа о
реституцији. Образлажући овакав став, давалац иницијативе износи лични примјер у којем наводи да је насљедник ранијег власника некретнина
које су биле предмет национализације и које до усвајања оспореног Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима нису могле бити
прометоване док се не ријеши питање реституције, али да су се усвајањем
оспорених законских рјешења стекли услови да Република располаже овим
непокретностима и тако осујети његово право на враћање имовине која је
одузета без накнаде. Поред тога, давалац иницијативе указује на то да су
вјерским заједницама на подручју општине Бања Лука, као и физичким
лицим у неким другим општинама, враћене национализоване непокретности, те у овој чињеници налази повреду начела равноправности и једнакости субјеката права, приликом примјене оспорених законских одредаба.
Сходно наведеном, предлаже да Суд утврди да предметне одредбе Закона
о измјенама и допунама Закона о стварним правима нису у сагласности са
Уставом Републике Српске.
У поступку оцјењивања оспорених законских одредаба, Суд је имао у
виду да је тач. 5, 6. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске,
којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република уређује
и обезбјеђује, између осталог, остваривање и заштиту људских права и слобода, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика
својине, правни положај предузећа и других организација, као и друге
односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. Надаље, у конкретном случају Суд је узео у обзир и одредбу члана 54. Устава, према
којем сви облици својине имају једнаку правну заштиту, као и члана
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58. став 1. којим је утврђено да се својинска права и обавезе над средствима у друштвеној својини и услови под којима се та средства преносе у друге облике својине уређују законом.
У складу са наведеним уставним овлашћењима, а имајући у виду
чињеницу да су усљед друштвено-економских промјена наступиле и
промјене у својинскоправним односима, Законом о стварним правима су, у контексту новонасталих односа у овој области, на цјеловит
начин уређени стицање, коришћење, располагање, заштита, ограничења и престанак права својине, других стварних права и државине.
Тако су, поред осталог, овим законом регулисани услови и поступак
за промет и располагање непокретностима у својини Републике, те је
оспореним одредбама Закона прописано да су носиоци права својине која је стечена претварањем права управљања, коришћења или располагања на непокретностима у друштвеној, односно државној својини,
обвезници реституције на тим непокретностима. У вези с тим, брисане су
одредбе основног текста овог закона које се односе на забрану располагања пољопривредним и другим земљиштем у друштвеној својини, које је
прибављено на основу ранијих прописа о аграрној реформи, национализацији, експропријацији и конфискацији у периоду након Другог свјетског
рата и за вријеме социјалистичког друштвеног уређења.
Имајући у виду наведене уставне одредбе, Суд је оцијенио да прописивањем из оспорених чланова 11. и 12. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима, није дошло до повреде уставних гаранција на које указује давалац иницијативе, односно да је овакво нормирање
извршено у оквиру уставних овлашћења законодавца из тачке 6. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68.
Устава Републике Српске, према којој Република уређује и обезбјеђује
својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине. Законодавац, дакле, сагласно овим уставним овлашћењима, а у складу са
утврђеним уставним принципима, уређује стицање и престанак права
својине, као и промјене својинских односа. Поред тога, Суд је цијенио
и чињеницу да Устав Републике Српске изричито не утврђује право
на враћање одузете имовине, већ генерално, на општи начин пружа
заштиту имовинских права грађана. Сходно наведеном, а имајући у
виду све аспекте настале својинске трансформације – извршено претварање права управљања, коришћења и располагања на непокретностима у друштвеној, односно државној својини у право својине, оспореним одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о стварним
правима, које су сврстане у прелазне одредбе, уређено је и питање
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обвезника реституције на напокретностима које су обухваћене овим
нормама. Предметно нормирање, по оцјени Суда, не доводи у питање
имовинска права лица која имају потенцијални правни интерес на реституцију, односно враћање непокретности које су одузете по ранијим
прописима или плаћање новчане накнаде за исте, већ напротив, обезбјеђује заштиту њихових имовинских права, као и принципа правне
сигурности. Наиме, оспореном одредбом члана 11. предметног закона,
јасно су дефинисани субјекти који ће бити обвезници натуралне или
новчане реституције на предметним непокретностима, због чега су, по
оцјени Суда, неосновани наводи иницијатора да је оваквим прописивањем онемогућено враћање национализованих непокретности, те да
се тиме задире у Уставом гарантована имовинска права грађана. Суд
сматра да давање могућности преноса права на непокретностима на
које се односе оспорени чланови 11. и 12. предметног закона, не представља истовремено и повреду имовинских права лица која имају потенцијални правни интерес на реституцију тих непокретности, јер је
законодавац јасно дефинисао обвезнике враћања када буду донесени
релевантни прописи у том смислу. Који вид реституције ће бити могуће
остварити када се за то стекну услови – натуралну или новчану, у зависности је од конкретних околности у сваком појединачном случају,
на шта законодавац не може утицати. Коначно, начин на који су уређени предметни правни односи је, по мишљењу Суда, одраз опредјељења и
цјелисходне процјене законодавца, односно законодавне политике у регулисању ове материје, чија оцјена, према члану 115. Устава, није у домену
уставносудске контроле.
Поред тога, у погледу навода иницијативе о повреди принципа равноправности и једнакости из члана 10. Устава приликом примјене оспорених одредаба у пракси, Суд указује на то да оцјена примјене законских
норми, сходно члану 115. Устава, није у оквиру његове надлежности. Исто
тако, овај суд не може оцјењивати сагласност оспорених законских норми
са преамбулом Устава, с обзиром на чињеницу да преамбула представља
уводни дио Устава који нема нормативно дејство.
Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно
утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд
је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске,
о уставности чланова 11. и 12. Закона о измјенама и допунама Закона о
стварним правима, одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.
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Рјешење број: У-31/15
од 30. новембра 2016. године

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У поступку разматрања оспореног акта Суд је, прије свега, имао у
виду да је ступањем на снагу новог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова број: С/М-020-175/16 од 8. августа 2016. године престао
да важи оспорени правилник.
Имајући у виду да је оспорени општи акт престао да важи у току
трајања поступка, Суд је, на основу члана 57. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр.
104/11 и 92/12), обуставио овај поступак, цијенећи да није потребно
донијети одлуку због тога што нису отклоњене посљедице евентуалне неуставности, односно незаконитости.
Стога, Суд је одлучио да обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 100. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих
послова Републике Српске број С/М-020-62/15 од 30. марта 2015. године.
Из

образложења

Душан Аћимовић из Зворника дао је Уставном суду Републике Српске
иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, број С/М020-62/15 од 30. марта 2015. године. Иако тражи оцјену уставности и законитости оспореног правилника у цјелини, давалац иницијативе наводи
само разлоге оспоравања члана 100. предметног правилника, и то у односу на члан 109. став 2. Устава Републике Српске, којим је утврђено да се,
прије ступања на снагу, закони, други прописи и општи акти државних
органа објављују у одговарајућем службеном гласилу. Необјављивањем
оспореног правилника онемогућено је, по мишљењу даваоца иницијативе, полицијским службеницима и осталим запосленим у овом министарству који нису задовољни појединачним рјешењима о распоређивању и
премјештању да на ваљан начин изјаве жалбе против истих, будући да им
Правилник на који се позива доносилац тих рјешења није доступан.
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У одговору Министарства унутрашњих послова Републике Српске наводи се да је основ за доношење оспореног правилника, прије свега, члан
11. став 1. Закона о унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 4/12 и 33/14), затим члан 69. став 1. и члан 81. став 2.
Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр.
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), као и члан 28. став 1. Уредбе
о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста
у републичким органима управе Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 18/09 и 105/11). Уз то, у одговору се наводи да је
на приједлог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике Српске сагласност дала Влада Републике Српске и то Одлуком о давању сагласности
на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник Републике Српске“ број 26/15), те Одлуком о давању сагласности на Правилник о
измjенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова („Службени
гласник Републике Српске“ број 41/15). У одговору се, такође, наводи да се
оспорени правилник, у складу са прописима који уређују област заштите
тајних података, не објављује у „Службеном гласнику Републике Српске“,
већ да се објављује само Одлука Владе Републике Српске о давању сагласности, а Правилник ступа на снагу истовремено када и поменута одлука.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, број С/М020-62/15 од 30. марта 2015. године донио је, уз претходну сагласност Владе Републике Српске, министар унутрашњих послова на основу члана 69.
став 1. и члана 81. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), члана
11. став 1. Закона о унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 4/12 и 33/14), а у вези са чланом 52. Закона о полицијским
службеницима („Службени гласник Републике Српске“ број 20/14) и члана 28. став 1. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 18/09 и 105/11). Овим правилником уређује се унутрашња организација и систематизација радних мјеста
у Министарству унутрашњих послова, а нарочито организационе јединице, њихов назив и дјелокруг, начин руковођења, назив и распоред послова
и задатака у организационим јединицама, укупан број запослених потребан за вршење послова Министарства, радна мјеста, њихов назив и дјело291
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круг, као и услови за послове и задатке које обављају полицијски службеници, државни службеници и намјештеници, радна мјеста на која се могу
запошљавати приправници, овлаштења запослених у вршењу послова, начин планирања и програмирања, као и организација рада у Министарству
(члан 1). Прописано је и да овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања Одлуке о давању сагласности Владе Републике Српске
у „Службеном гласнику Републике Српске“ (члан 100).

Број: У-90/16
25. октобар 2017. године

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

образложења

Зорица Дрљача и др Далибор О. Пејаковић, адвокати из Бање Луке,
дали су Уставном суду Републике Српске одвојене иницијативе за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 59. Статута Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.927-15/12 од 12. априла 2012.
године. Из наведених иницијатива произлази да оспорена одредба Статута није у сагласности са члановима 24. и 72. Закона о високом образовању
(“Службени гласник Републике Српске” бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и
44/15), те чланом 39. став 3. Устава Републике Српске. С тим у вези даваоци иницијативе цитирају наведене одредбе Закона о високом образовању, као и одредбе члана 147. овог закона, те закључују да је оспореном
одредбом Статута, према којој се декан именује на период од четири године, са могућношћу једног реизбора, прописан не само додатни посебни услов који би неко лице требало да испуњава да би било изабрано за
декана високошколске установе, већ истовремено и ограничење за лица
која испуњавају посебне услове одређене Законом. Имајући у виду да је
оспореном одредбом Статута право неког лица да обавља дужност декана
ограничено временски, иако то није била намјера законодавца, будући да
Законом о високом образовању није прописано да се декан именује на период од четири године, са могућношћу једног реизбора те да, одређујући
садржину статута као основног општег акта високошколске установе није
овластио високошколску установу да статутом одреди период на који се
именује декан, даваоци иницијативе предлажу да Суд утврди да оспорена одредба није у сагласности са наведеним законским рјешењима. Уз то,
давалац иницијативе доц. др Зорица Дрљача сматра да оспорено прописивање није у сагласности ни са чланом 39. Устава, којим је утврђено да
је свако слободан у избору занимања и запослења и под једнаким условима му је доступно радно мјесто и функција. Поред наведеног даваоци
иницијативе, предлажу и да Суд, до доношења коначне одлуке, обустави
примјену оспорене одредбе Статута.
Рјешењем број У-90/16 од 30. новембра 2016. године Суд је одлучио да
о иницијативама води јединствен поступак, припајајући иницијативу број
У-100/16 првоприспјелој иницијативи У-90/16.
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У одговору на иницијативу који је доставио Универзитет у Бањој Луци
оспорени су наводи давалаца иницијативе као неосновани те је, између
осталог, наведено да оспорени Статут представља највиши општи правни
акт Универзитета у Бањој Луци, који је усвојен од стране Сената, као највишег академског тијела овог универзитета и то по процедури прописаној
Законом о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске” бр.
73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), као и да је Министарство просвјете и културе Републике Српске, у складу са чланом 24. Закона, дало сагласност на овај акт. У одговору се, такође, наводи да је, и статутима свих
организационих јединица Универзитета у Бањој Луци експлицитно прописано ограничење мандата декана факултета/Академије умјетности, те
да из садржине члана 79. став 9. Закона о високом образовању произлази
да високошколска установа, односно универзитет има не само право него
и обавезу да утврди мандат декана као руководног органа и ограничи његово временско трајање. Имајући у виду да је и Уставом Републике Српске
утврђено ограничење мандата у органима законодавне и извршне власти,
доносилац акта сматра да и организација и рад високошколских установа мора бити вођена истим уставним принципима, дакле принципом ограничења мандата, водећи рачуна о загарантованим начелима академске
слободе и академске самоуправе.
На основу члана 64. став 2. алинеја б) и члана 157. Закона о високом
образовању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 73/10 и 104/11),
Сенат Универзитета у Бањој Луци је на сједници одржаној 12. априла 2012.
године донио Статут Универзитета у Бањој Луци под пословним бројем
02/04-3.927-15/12. Статутом се ближе уређују аутономија, права и обавезе
Универзитета у Бањој Луци (у даљем тексту: Универзитет) према оснивачу
и овлашћења у правном промету; назив, сједиште и дјелатност Универзитета; заступање и представљање Универзитета; основи организације; органи
и начин рада; управљање и руковођење Универзитетом; права и обавезе
факултета, академија умјетности и института (организационе јединице)
у правном промету; обављање наставно-научно, научно-истраживачког,
стручног или умјетничког рада, поступак избора у академска звања; начин остваривања права и обавеза особља и студената; организовање особља и студената; обезбјеђење квалитета студијских програма, наставе и
услова студирања; јавност рада; евиденције и јавне исправе; признавање
страних високошколских исправа; квалификација и периода студирања;
финансирање Универзитета, као и друга питања од значаја за рад Универзитета (члан 1. став 1). Оспореним чланом 59. Статута прописано је да се
декан именује на период од четири године, са могућношћу једног реизбора.
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У поступку разматрања навода из иницијативе Суд је имао у виду
тач. 5. и 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је
замијењен члан 68. Устава, према којим Република уређује и обезбјеђује, између осталог, остваривање и заштиту људских права и слобода, те образовање, радне односе, као и друге односе од интереса за
Републику, у складу са Уставом. На основу наведених уставних овлашћења, Законом о високом образовању уређују се принципи и циљеви
високог образовања у Републици Српској, нивои високог образовања,
оснивање, организација и рад високошколских установа, обезбјеђење
квалитета у области високог образовања, образовна дјелатност, права и обавезе академског особља и студената, тијела у области високог
образовања, поступак признавања страних високошколских исправа,
финансирање високошколских установа, као и друга питања од значаја за обављање дјелатности високог образовања. Тако је чланом 24.
став 1. овог закона прописано да је статут основни општи акт високошколске установе којим се уређује: организација, органи и начин
рада, управљање и руковођење високошколском установом (тачка а),
називи и врста студијских програма (тачка б), обављање научноистраживачког, стручног или умјетничког рада (тачка в), поступак избора у академска звања (тачка г), начин остваривања права и обавеза особља и студената (тачка д), организовање особља и студената (тачка ђ) и евиденција
(тачка е). Уз то, чланом 24. Закона прописано је и да сенат високошколске
установе утврђује приједлог статута, уз претходно прибављено мишљење
управног одбора (став 2), да након утврђивања приједлога статута од стране
сената, високошколска установа доставља приједлог статута са мишљењем
управног одбора Министарству ради добијања сагласности (став 3), да ако
Министарство утврди неусклађеност статута са овим законом и другим законским прописима, даје упутства високошколској установи о отклањању
утврђених недостатака (став 4), да Министарство даје сагласност на приједлог статута високошколске установе у име Владе (став 5), те да сенат усваја статут након добијене сагласности Министарства (став 6). Поред тога,
чланом 28. ст. 1. и 3. Закона је прописано да Агенцијом за акредитацију
руководи директор, који има замјеника, те да мандат директора, односно
замјеника директора траје пет година и по истеку мандата могу бити поново именовани на исту функцију на још један мандат. Поред тога, према
члану 61. став 1. Закона органи универзитета су: управни одбор (тачка а),
сенат (тачка б) и ректор (тачка в), а према ставу 2. овог члана органи факултета, односно умјетничке академије су: наставно-научно, односно наставно-умјетничко вијеће (тачка а) и декан (тачка б). Овим законом је, и то
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чланом 69. став 5. прописано да се ректор универзитета, односно директор високе школе бира на период од четири године са могућношћу једног
реизбора, а чланом 72. да је орган руковођења фукултета или умјетничке академије декан, а орган руковођења научноистраживачког института
директор (став 1), да декан, односно директор представља организациону
јединицу, одговаран је за законитост рада и има права и обавезе у складу
са законом и статутима универзитета и организационих јединица (став
2), да за декана организационе јединице може бити именован наставник
у научно-наставном звању који је запослен са пуним радним временом на
том универзитету и члан је вијећа те организационе јединице (став 3), да
декана именује и разрјешава ректор, на приједлог вијећа организационе
јединице, по процедури утврђеној статутом универзитета (став 5), да се
поступак разрјешења декана, те разлози за смјену прије истека мандата,
утврђују статутом универзитета (став 9), а чланом 147. став 6. да мандат
органа високошколске установе, који су изабрани према прописима који
су важили до дана ступања на снагу овог закона, траје до времена истека
мандата на који су бирани.
Наводи даваоца иницијативе који се односе на несагласност оспорене
одредбе Статута са чланом 39. став 3.Устава нису, по оцјени Суда, од утицаја у овој правној ствари, будући да је доносилац акта оспореном одредбом Статута уредио питање које мора бити уређено законом а не подзаконским актом, а чињеница да оспорена одредба Статута није у сагласности са
Законом о високом образовању чини је неуставном са становишта члана
108. став 2. Устава, којим је утврђено да прописи и други општи акти
морају бити у сагласности са законом.
Уз то, Суд је оцијенио да ни наводи из одговора доносиоца акта о
разлозима којим су се руководили приликом оспореног прописивања,
односно да је ограниченог трајања и мандат ректора као и мандат у
органима законодавне и извршне власти у Републици те да аналогно
томе мора бити ограниченог трајања и мандат декана, нису од утицаја
на другачије одлучивање у овом предмету, будући да се ради о питању
које је, сагласно раније поменутој одредби Амандмана XXXII на Устав
Републике Српске, у искључивој надлежности законодавца односно
законодавне политике у области високошколског образовања.
С обзиром на чињеницу да је мериторно одлучено о уставности и законитости оспорене одредбе наведеног статута, Суд је оцијенио да је беспредметно разматрање захтјева давалаца иницијативе за доношење рјешења којим ће обуставити примјену исте.
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Како је у току претходног поступка правно стање потпуно уређено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд
је, у складу са чланом 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике
Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12), о
уставности и законитости оспорене одредбе Статута одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

Одлука број: У-58/16 од
25. октобра 2017. године

УПУТСТВО О НАЧИНУ ОБРАЧУНА НАКНАДЕ
ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА
ОБРАЗОВАЊА И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Суд је оцијенио да је прописивањем из оспорених тачака 6. и 8. Упутства о начину обрачуна накнаде трошкова превоза запослених у установама образовања и културе Републике Српске дошло до повреде Закона о раду, Закона о платама запослених у области просвјете и културе
Републике Српске, те тиме и принципа законитости из члана 108.
Устава. Наиме, како је већ истакнуто, овим законима је прописано да
се висина и начин остваривања накнаде трошкова превоза приликом
доласка на посао и враћања са посла уређује колективним уговором. Сагласно овом овлашћењу, Посебним колективним уговором за запослене
у области образовања и културе Републике Српске уређено је питање
ове накнаде, тако што је прописано да се исплаћује раднику којем је
мјесто становања удаљено од радног мјеста преко четири километра
у једном правцу, а највише до 50 километара у једном правцу, у висини до пуне цијене превозне карте у јавном саобраћају, што ће се ближе уредити Упутством о начину обрачуна накнаде трошкова превоза
запослених у установама образовања и културе Републике Српске, које
доноси министар уз претходно прибављено мишљење Синдката образовања, науке и културе (члан 29. став 2).
Приликом оцјењивања оспорене тачке 8. Упутства Суд је узео у обзир напријед цитиране одредбе Закона о раду и Закона о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске, према којима
се питање висине накнаде за превоз уређује колективним уговором, те
да је, сходно томе, чланом 29. став 2. Посебног колективног уговора за
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запослене у области образовања и културе Републике Српске прописана
висина накнаде и услови за остваривање овог права. Међутим, нормом
из тачке 8. предметног упутства министар просвјете и културе је аутономно уредио питање висине предметне накнаде за запослене који
своје право на накнаду трошкова превоза не остварују путем мјесечне
карте, као ни путем уговорене цијене мјесечне карте, тако што им је
одредио накнаду у висини од 50% цијене мјесечне карте или уговорене
цијене мјесечне карте, а уколико раде у двије или више установа образовања, у висини од 60% цијене мјесечне карте или уговорене цијене мјесечне карте. Како из наведног несумњиво произлази, ова одредба нема
инструктивни каратер, већ уређује висину накнаде, дакле материју која
није у домену министра просвјете и културе за чије регулисање није добио овлашћење од стране законодавца. Слиједом изложеног, доносилац
предметног упутства је, по оцјени Суда, оваквим прописивањем изашао
из оквира својих уставних и законских овлашћења, те нарушио начела
уставности и законитости из члана 108. Устава.
Из о б р а з л о ж е њ а
Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске поднио је
Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности и
законитости Упутства о начину обрачуна накнаде трошкова превоза запослених у установама образовања и културе Републике Српске («Службени
гласник Републике Српске» број 83/16), које је донио министар просвјете и
културе у Влади Републике Српске. Иако је у приједлогу као оспорени акт
означен комплетан текст овог упутства, из садржаја приједлога и образложења о повреди Устава и закона произлази да предлагач у суштини оспорава тачке 6. и 8. предметног акта. У приједлогу се наводи да су оспорене
норме предметног упутства супротне начелу забране дискриминације из
члана 10. Устава, јер стављају у неравноправан положај једну категорију
запослених, односно лица која користе властито превозно средство приликом доласка на посао и враћања са посла, у односу на запослене који користе јавни градски саобраћај или уговорени превоз. Предлагач сматра да
оспорене одредбе нису у сагласности ни са члановима 9, 10. и 132. Закона
о раду («Службени гласник Републике Српске» број 1/16), јер је законодавац предвидио накнаду трошкова превоза запосленима, те да при томе не
прави разлику у висини накнаде зависно од начина превоза. Такође истиче да доносилац оспореног упутства није имао било какав оправдан и разуман разлог због којег би правио разлику између двије групе запослених
у погледу обима остваривања њиховог права на накнаду трошкова прево298
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за, поготово када се има у виду да је природа посла у области образовања
таква да га запослени често не могу обављати у мјесту пребивалишта или
боравишта. Поред тога, како се даље наводи, Законом о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске («Службени гласник
Републике Српске» број 31/14 и 116/16) прописано је да запослени имају
право на накнаду трошкова превоза приликом доласка на посао и враћања
са посла, те да се висина ове накнаде утврђује Посебним колективним
уговором за запослене у области образовања и културе Републике Српске,
тако да висина накнаде трошкова превоза не може бити одређена оспореним актом. У погледу оспорене норме из тачке 6. овог упутства, којим је
предвиђена могућност уплате средстава за накнаду трошкова превоза на
рачун превозника, предлагач посебно указује на несагласност са чланом
132. ст. 1. и 2. Закона о раду, којим је предвиђено да послодавац исплаћује
накнаду трошкова превоза запосленом, а не превознику. Коначно, у приједлогу се износи став да побијане норме Упутства нису сагласне ни са
чланом 29. Посебног колективног уговора за запослене у области образовања и културе Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 70/16), који министру просвјете и културе не даје овлашћење да
одређује садржај и обим права на накнаду трошкова превоза, те се истиче
да је Синдикат образовања, науке и културе овом министру дао негативно
мишљење о Приједлогу упутства, те упозорио на неуставност и незаконитост спорних норми.
У одговору на приједлог који је доставило Министарство просвјете и
културе наводи се да су оспореним упутством детаљније прописани услови
за остваривање права на накнаду трошкова превоза запослених и његова
висина. Указује се на то да Законом о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”
бр. 31/14 и 116/16) и Посебним колективним уговором за запослене у области образовања и културе Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске” број 70/16) није прецизирано на који начин се може обезбиједити накнада трошкова превоза, већ је само утврђено то право запослених,
а начин је прописан Упутством. Сагласни су са тврдњом предлагача да је
послодавац дужан да запосленом надокнади стварне трошкове превоза за
долазак и одлазак са посла, али уз прилагање доказа о трошковима овог
превоза. Доносилац предметног акта сматра да оспореним прописивањем
ниједна категорија запослених у области просвјете и културе није доведена у неравноправан положај, већ сви под једнаким условима остварују
једнака права коришћењем једног од алтернативних начина обрачуна накнаде трошкова превоза.
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Упутство о начину обрачуна накнаде трошкова превоза запослених у
установама образовања и културе Републике Српске («Службени гласник
Републике Српске» број 83/16) министар просвјете и културе је, уз претходно прибављено Мишљење Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске број 130-5/16 од 30. августа 2016. године, донио на основу
члана 69. став 4. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16),
тач. III и V Одлуке Владе Републике Српске о утврђивању увећања плате,
висине примања по основу рада и висине помоћи раднику, број 04/1-0122-1406/16 од 29. јуна 2016. године (“Службени гласник Републике Српске”
број 53/16) и члана 29. тачка 2. Посебног колективног уговора за запослене у области образовања и културе Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске” број 70/16). Оспореном тачком 6. Упутства прописано
је да се накнада трошкова из тачке 5. овог акта остварује уплатом износа
уговорене цијене мјесечне карте код овлашћеног превозника. Према тачки
8. овог упутства запосленом који своје право на накнаду трошкова превоза не остварује путем мјесечне карте, ни путем уговорене цијене мјесечне
карте, а којем је мјесто становања удаљено од радног мјеста више од четири километра, припада право на трошкове превоза у висини од 50% цијене мјесечне карте или уговорене цијене мјессечне карте, а уколико ради
у двије или више установа образовања, у висини од 60% цијене мјесечне
карте или уговорене цијене мјесечне карте.
У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорене одредбе
предметног упутства Суд је имао у виду да је Законом о раду (“Службени
гласник Републике Српске” број 1/16) прописано да се одредбе овог закона
примјењују на све раднике који раде на територији Републике Српске, код
домаћег или страног правног односно физичког лица, без обзира на мјесто
његове регистрације, односно држављанства (члан 2. став 1), да су одредбе општег акта које утврђују неповољнија права или неповољније услове
рада од права и услова утврђених овим законом незаконите и умјесто њих
се примјењују одредбе овог закона (члан 10. став 1), да послодавац раднику исплаћује накнаду трошкова превоза код доласка на посао и повратка
са посла, уколико превоз није организован од стране послодавца, те да се
висина и начин остваривања примања из става 1. овог члана уређују колективним уговором (члан 132. став 1. тачка 2) и став 2), те да се колективним уговором, у складу са законом и другим прописом, уређују права,
обавезе и одговорности из радног односа (члан 238. став 1.). Поред тога,
према Закону о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 31/14 и 116/16)
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овим законом се уређује начин утврђивања плата, накнада и осталих личних примања запослених лица у установама просвјете и културе Републике
Српске (члан 1). Чланом 21. став 1. тачка б) и став 2. овог закона прописано
је да запослени имају право на накнаду трошкова превоза приликом доласка на посао и враћања са посла, а висина примања из става 1. овог члана
се утврђује Посебним колективним уговором за запослене у области образовања и културе Републике Српске. У конкретном случају релевантна је
и одредба члана 69. став 4. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16
i 57/16), према којој се упутством одређује начин на који органи управе и
носиоци јавних овлашћења извршавају поједине одредбе закона или другог прописа, као и члана 70. ст. 1. и 2. истог закона, којим је прописано да
органи управе могу доносити прописе из члана 69. овог закона само када
су за то изричито овлашћени законом или прописом Владе, те да органи
управе не могу на основу члана 69. овог закона одређивати своје или туђе
надлежности, нити физичким и правним лицима установљавати права и
обавезе које нису већ установљене законом или прописом Владе.
Међутим, у конкретном случају министар просвјете и културе је одребом тачке 6. оспореног упутства прописао да када запослени оставарују
право на накнаду трошкова превоза у висини уговорене цијене мјесечне
карте у градском, приградском или међуградском саобраћају, ова накнада
се исплаћује уплатом износа уговорене цијене код овлашћеног превозника, а не на рачун запосленог. Како је ово упутство по својој правној природи инструктвни акт и доноси се с циљем извршавања закона и других
прописа, Суд сматра да његов доносилац није могао прописати начин остваривања права на накнаду трошкова превоза супротно Закону о платама
запослених у области просвјете и културе Републике Српске. Наиме, како
је већ наведено, одредбом члана 21. став 1. тачка б) овог закона одређено
је да запослени имају право на накнаду трошкова превоза приликом доласка на посао и враћања са посла, тако да закон не предвиђа могућност
уплате ове накнаде овлашћеном превознику. Законодавац је, дакле, оквирно
уредио начин остваривања овог права, према којем се накнада исплаћује
раднику, па се, по мишљењу Суда, Упутством може само разрадити ова законска норма ради њене примјене, али не и прописивати другачији начин
остваривања овог права. Према томе, оспореним нормирањем из тачке 6.
предметног упутства доносилац овог акта је, без законског овашћења, у
погледу једне категорије запослених у области просвјете и културе проширио и на начин другачији у односу на законодавца уредио остваривање
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једног од права из радног односа ‒ права на накнаду трошкова превоза
приликом доласка на посао и враћања са посла.
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Припремила: проф. др Милена Симовић
ПРАВО НА СЛОБОДУ И БЕЗБЈЕДНОСТ
Не постоји кршење права из члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5 став 1 тачка а) и став 4 Европске конвенције за заштиту
људских права и основних слобода када је рјешење о одређивању притвора засновано на законској одредби која прописује да суд, кад неправноснажном пресудом изрекне казну затвора, може оптуженом одредити, односно продужити притвор ако је то неопходно ради несметаног
вођења поступка, узимајући у обзир све околности везане за извршење
кривичног дјела, односно личност учиниоца и када је суд испитао наведене околности које представљају притворске разлоге, у смислу одредбе члана 152 Закона о кривичном поступку Федерације БиХ и образложио детаљно и на начин да не произлази да је било произвољности у
лишавању слободе.
И з о б р а з л о ж е њ а:
Притворске разлоге, у смислу одредбе члана 152 Закона о кривичном
поступку Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ“ бр. 35/03,
37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13 и 59/14), судови су образложили детаљно и на начин који Уставни суд не може довести
до закључка да је таква одлука донесена произвољно и без одговарајућег
образложења. Наиме, судови су детаљно анализирали све околности које се
тичу извршења кривичног дјела и личности оптуженог (апеланта), имајући
у виду специфичности извршења кривичног дјела изнуде за које је апелант
неправноснажном пресудом проглашен кривим и осуђен на казну затвора,
нарочито однос апеланта и жртве, тј. да је кривично дјело апелант починио на начин што је оштећеној пријетио да ће нанијети зло њеним најмилијим особама, њеној дјеци и њој самој, да ће их убити уколико оштећена
не испуни његове захтјеве, при чему је показао велики степен бруталности, што указује на њену угроженост од апеланта, а свеукупно да процјена
судова да све ове околности имају утицај на несметано вођење кривичног
поступка није произвољна.
Такође, Уставни суд сматра да су неосновани апелантови наводи да му
је повријеђено право на личну слободу, јер је суд одлучивао о апеланто303
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вом продужењу притвора без приједлога тужиоца. Уставни суд запажа да,
како је и Кантонални суд истакао у образложењу другостепеног рјешења,
суд приликом одређивања, односно продужења притвора у смислу одредбе члана 152 став 1 Закона о кривичном поступку Федерације БиХ, није
ни зависан од приједлога тужилаштва.
У конкретном случају Уставни суд примјећује да апеланту није била
ускраћена могућност приступа „суду“ који би могао испитати законитост његовог притвора. Наиме, апеланту није била ускраћена могућност
изјављивања жалбе Кантоналном суду против првостепеног рјешења Општинског суда, о којој је Кантонални суд одлучио у кратком временском
року, при чему је размотрио апелантове жалбене наводе и дао разлоге зашто они у околностима конкретног предмета не могу довести до другачије
одлуке суда. Сходно наведеном, Уставни суд закључује да у конкретном
случају није повријеђен члан 5 став 4 Европске конвенције.
(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,
број АП 545/17 од 22. марта 2017. године)

ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ
Исплата потраживања
Нема повреде права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту
људских права и основних слобода када у образложењу оспорених одлука нема ничега што указује на произвољност у утврђивању чињеничног стања и произвољну примјену релевантних прописа на апелантову штету, те када су редовни судови за своје одлуке дали јасне разлоге.
Из

о б р а з л о ж е њ а:

Уставни суд указује да се објективна непристрасност не претпоставља
већ се утврђује на основу објективних чињеница које се налазе у самом
предмету, тј. утврђује се да ли у спису постоје објективни докази на основу
којих се може разумно сумњати да суд није био непристрасан. Уставни суд
сматра да оспорене пресуде не остављају дојам да је на било који начин у
конкретном случају прекршен принцип објективне непристраности суда.
Наиме, по мишљену Уставног суда оспорене пресуде су резултат утврђеног чињеничног стања пред редовним судовима, те примјене материјалног
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и процесног права на начин да су редовни судови, у конкретном случају,
слободном оцјеном проведених доказа, у смислу овлаштења из члана 8
Закона о парничном поступку Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ“ бр. 53/03, 73/05 и 19/06), утврдили да апелантов противтужбени захтјев није основан. Имајући у виду наведено, Уставни суд сматра
да су апелантови наводи у овом дијелу неосновани.
Из образложења оспорених пресуда произлази да се на спорни тендер
апелант пријавио сам, а тужилац сa другим понуђачем, те да ни апелант
нити тужилац нису побиједили на наведеном тендеру, као и да је тужилац
имао лошије резултате од апеланта. Такође, Уставни суд запажа да апелант у предметном поступку није доказао да је с тужиоцем имао договор
о заједничком наступању на предметном тендеру јер је тужилац, према
утврђењу редовних судова, апеланту дао само сагласност да у његово име
подигне тендерску документацију, а да је апеланту било познато да тужилац има намјеру да на тендеру наступи независно од апеланта, због чега
се поступање тужиоца не може окарактерисати као намјерно поступање
на штету апеланта. У наведеном образложењу редовних судова, супротно
апелантовим наводима, Уставни суд не налази било какву произвољност.
Уставни суд запажа да је одредбом члана 231 Закона о парничном поступку Федерације БиХ прописано да ће у образложењу пресуде, односно
рјешења другостепени суд оцијенити жалбене наводе који су од одлучног
значаја, а да је чланом 253 истог закона прописана сходна примјена у поступку поводом ревизије. С обзиром на то, у наведеном образложењу Врховног суда, супротно апелантовим наводима, Уставни суд не види било
какву произвољност будући да из исхода цјелокупног поступка неспорно
произлази да је апелантов противтужбени захтјев неоснован и без оцјене
приговора застарјелости. Такође, Уставни суд запажа да је Врховни суд
у оспореној пресуди дао веома јасно образложење како се у поступку у
смислу одредбе члана 189 став 3 Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, „Службени лист РБиХ“
бр. 2/92, 13/93 и 13/94, те „Службене новине Федерације БиХ“ број 29/03)
доказује штета по основу измакле добити, те да у конкретном случају апелант није доказао да је претрпио штету у виду измакле добити.
(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,
број АП 1543/15 од 10. маја 2017. године)
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ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ
Образложење пресуде
Нема повреде права на правично суђење из члана II/3e) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту
људских права и основних слобода у ситуацији када је Уставни суд из
образложења оспорених пресуда утврдио да апелантова кривичноправна одговорност за кривично дјело за које је проглашен кривим и осуђен
није утврђена произвољном оцјеном доказа, већ управо супротно, након непосредне и свеобухватне анализе и оцјене доказа појединачно и у
међусобној вези, из којих је несумњиво проистекао закључак да је апелант починио кривично дјело које му је стављено на терет и на темељу којих нити једно значајно питање није остало неразјашњено у
смислу начела пресумпције невиности и in dubio pro reo. Уз то, Уставни суд сматра да у конкретном случају нема ништа што би указивало
да редовни судови нису поштовали правила о једнакоправности странака у поступку.
И з о б р а з л о ж е њ а:
Уставни суд запажа да је током поступка пред Вијећем Кантоналног
суда проведен велики број доказа које су предложили одбрана и тужилаштво, који су цијењени појединачно и у међусобној вези, при чему није
изостала анализа проведених доказа, о чему се Кантонални суд детаљно
изјаснио у образложењу пресуде, те је несумњиво утврдио да је апелант
починио кривично дјело за које је проглашен кривим, дајући за своје становиште јасно и аргументовано образложење које се не доима произвољним како у сегменту чињеничног утврђења тако и у сегменту примјене
материјалног и процесног права.
Из образложења оспорених пресуда Уставни суд није могао закључити
да је прекршена одредба члана 296 Закона о кривичном поступку Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ“ бр. 35/03, 37/03, 56/03,
78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 и 8/13) која прописује на којим
доказима се пресуда темељи. Наиме, у конкретном случају, у образложењу
оспорене пресуде Кантоналног суда исцрпно су побројани докази које је
суд провео на главном претресу, указано је на којим од проведених доказа
је пресуда утемељена, није изостала брижљива и савјесна оцјена тих доказа како појединачно тако и у вези с другим доказима, те су дата образложења и разлози због којих је сваки од ових доказа прихваћен, односно
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због чега му је поклоњена вјера. Оваква образложења не остављају дојам
произвољности, нити се може закључити да је вијеће Кантоналног суда
прекорачило начело слободне оцјене доказа, поготово не на начин који би
довео у питање гаранције права на правично суђење, нити је доказни поступак злоупотребљен на апелантову штету у смислу права на правичан
поступак и начела „једнакости оружја“ које је важан елемент правичног
суђења и које подразумијева да објема странама мора бити дата разумна
могућност изложити свој предмет, укључујући и изношење доказне грађе
под условима који их не стављају у знатно подређен положај у односу на
противника (види пресуду Еуропског суда за људска права, Dombo B. V.
против Холандије од 27. октобра 1993. године, серија А, број 274, стр. 19).
Имајући у виду да је Кантонални суд, приликом одбијања приједлога
апелантове бранитељке за провођење психијатријског вјештачења, навео
јасне и детаљне разлоге због којих је одлучено да се не проведу наведени докази које је апелант изричито захтијевао, Уставни суд сматра да су
неутемељени апелантови наводи да оспореним одлукама није поштовано
његово право на једнакост страна у поступку. Осим тога, Уставни суд запажа да су, у складу са одредбом члана 284 став 1 Закона о кривичном
поступку Федерације БиХ којом је прописано да вјештака могу да ангажују странке, бранилац и суд, апелант и његова одбрана такође могли ангажовати вјештака који би провео предметно вјештачење.
(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,
број АП 4475/14 од 15. јуна 2017. године)

ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ
Поврат у посјед спорног стана
Нема кршења права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту
људских права и основних слобода када је Кантонални суд у коначници
прихватио тужбени захтјев тужиоца ради поврата у посјед спорног
стана, при чему је суд расправио све приговоре апеланата, те дао детаљно и јасно образложење које Уставни суд не сматра произвољним.
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И з о б р а з л о ж е њ а:
Уставни суд примјећује да се из образложења оспорене пресуде на поуздан начин може закључити да апеланти нису закључили предуговор о
удруживању средстава и да ни на који начин нису учествовали у финансирању надзиђивања и изградње стана у којем сада станују. У односу на наводе апеланата да у образложењу оспорене одлуке нису наведене конкретне
одредбе прописа који је примијењен, Уставни суд запажа да је Кантонални
суд у образложењу оспорене одлуке дао детаљно и јасно образложење за
своје закључке о правима апеланата, а које кореспондира с цитираним одредбама Закона о својинскоправним односима Федерације БиХ
(„Службене новине Федерације БиХ“ бр. 6/98 и 29/03) и које се не може
сматрати произвољним или супротним праву на образложену одлуку
из члана 6 став 1 Европске конвенције. Такође, Уставни суд запажа да
апеланти, у наводима апелације и документацији коју су доставили, нису
понудили аргументе за своје наводе о произвољној примјени материјалног
права (види одлуку Уставног суда, број АП 1777/12 од 27. октобра 2015.
године, тачка 24, доступна на www.ustavnisud.ba).
(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,
број АП 438/14 од 6. децембра 2016. године)

ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ
Накнада за бесправно кориштење стана
Није дошло до повреде права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода када је Врховни суд за своју одлуку
дао јасне и аргументоване разлоге уз позивање на релевантне прописе.
И з о б р а з л о ж е њ а:
Врховни суд је најприје констатовао да је радњу враћања у посјед стана
требао извршити трећетужени, а не првотужени и друготужени (као власници стана). Полазећи од законске регулативе члана 219 Закона о облигационим односима Федерације БиХ („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85,
45/89 и 57/89 и „Службени лист РБиХ“ бр. 2/92, 13/93 и 13/94 и „Службене новине Федерације БиХ“ број 29/03) (употребљавање туђе ствари у
своју корист), те чињенице да је апелантица „заштићени станар“ на ста308
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ну, а првотужени и друготужени власници ½ предметног стана, Врховни
суд је навео да не произлази законска обавеза тужених на захтијевану накнаду, те се у конкретном случају ова одредба не може примијенити, због
чега су нижестепени судови погрешно примијенили материјално право.
Надаље, Врховни суд је навео да се у конкретном случају, а у вези с апелантициним новчаним потраживањем према туженим, могу примијенити
одредбе чл. од 210-219 Закона о облигационим односима Федерације БиХ
(стицање без основа) које подразумијевају одређене претпоставке - повећање имовине, на једној страни и умањење имовине, на другој страни,
као и постојање везе између повећања и смањења имовине. У том смислу,
Врховни суд је даље јасно навео да је апелантица пропустила доказати наступање ових претпоставки у свом конкретном предмету јер није доказала
да је на страни тужених дошло до повећања имовине који је у посљедичној вези с апелантициним трошковима, на примјер - да је плаћала закупнину за неки други стан или да је могла од стана који потражује (да јој се
врати у посјед) имати неки други вид користи који би јој давао право да
оствари ово потраживање.
Стога, у конкретном случају Уставни суд запажа да је Врховни суд за
свој закључак дао јасно и аргументирано образложење које ни у једном
дијелу не изгледа произвољно, нити је противно материјалним прописима
на које се позива, те Уставни суд сматра да је наведена одлука донесена у
складу са стандардима права на правично суђење. Осим тога, из навода
саме апелације јасно произлази апелантицино незадовољство донесеном
одлуком, те апелантица, у суштини, у апелацији даје своје „тумачење“ законских одредби на које се Врховни суд позвао.
(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,
број АП 5292/13 од 23. новембра 2016. године)

ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ
Доношење одлуке у разумном року
Постоји повреда права на правично суђење из члана II/3е) Устава
Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту
људских права и основних слобода у односу на „доношење одлуке у разумном року“ када се предметни парнични поступак, који се због враћања
на поновно суђење, четири пута налазио на првој и другој инстанци и
због тога укупно трајао 13 година, два мјесеца и 20 дана.
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о б р а з л о ж е њ а:

Уставни суд, прије свега, истиче да се, према конзистентној пракси Европског суда за људска права и Уставног суда, разумност дужине трајања
поступка мора оцјењивати у свјетлу околности појединог предмета, водећи
рачуна о критеријима успостављеним судском праксом Европског суда,
а нарочито о сложености предмета, понашању страна у поступку и надлежног суда или других јавних власти, те о значају који конкретна правна ствар има за апеланта (види, Европски суд, Микулић против Хрватске, апликација број 53176/99 од 7. фебруара 2002. године, Извјештај број
2002-И, став 38). Осим тога, Уставни суд, подржавајући праксу Европског
суда, подсјећа на то да члан 6 став 1 Европске конвенције намеће државама уговорницама дужност да органују своје правосудне системе на начин
да судови могу задовољити услове овог члана, укључујући и обавезу да
поступају у предметима у разумном року (види, Европски суд, Мариновић
против Хрватске, пресуда од 6. октобра 2005. године, став 23).
Уставни суд запажа да је апелант предметни парнични поступак покренуо 14. августа 2001. године, а да је предметни поступак окончан рјешењем
Врховног суда од 4. децембра 2014. године. Дакле, релевантни период који
Уставни суд треба узети у обзир приликом оцјене дужине предметног поступка јесте 13 година, два мјесеца и 20 дана.
У конкретном случају ради се о парничном поступку покренутом ради
накнаде штете, па с обзиром на чињенична и правна питања која је у конкретном случају требало ријешити Уставни суд сматра да се у конкретном случају радило о релативно сложеном предмету. Затим, Уставни суд
запажа да је предметни парнични поступак укупно трајао 13 година, два
мјесеца и 20 дана, што је неприхватљиво дуг период. Уставни суд запажа
да су редовни судови размјерно допринијели дужини предметног поступка који се због враћања на поновно суђење четири пута водио на првој и
другој инстанци. Уставни суд сматра да је период од 13 година, два мјесеца и 20 дана, у којем је окончан предметни поступак a priori ван разумног
рока и тражи глобалну оцјену. Његова би се дужина могла оправдати само
под изузетним околностима које Уставни суд у конкретном случају није
препознао. С обзиром на наведено, Уставни суд сматра да су апелантови
наводи о кршењу права на правично суђење у разумном року оправдани.
Стога, Уставни суд закључује да дужина предметног поступка не задовољава захтјев „разумног рока“ из члана 6 став 1 Европске конвенције,
те да постоји кршење апелантовог права на суђење у „разумном року“ као
једног од елемената права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције.
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Уставни суд подсјећа да је чланом 74 став (1) Правила Уставног суда
одређено да у одлуци којом усваја апелацију Уставни суд може одредити
накнаду за нематеријалну штету која се према ставу (2) истог члана одређује
на основу праведности, узимајући у обзир стандарде који произлазе из
праксе Уставног суда. Надаље, Уставни суд подсјећа да је у досадашњој
пракси утврђено начело одређивања висине накнаде штете у оваквим случајевима (види, Уставни суд, Одлука број АП 938/04, објављена у „Службеном гласнику БиХ“ број 20/06, ст. 48-51). Према утврђеном начелу, апелантима би за сваку годину одгађања доношења одлуке требало исплатити
износ од приближно 150,00 КМ, односно двоструки износ у предметима
који захтијевају посебну хитност. С обзиром да се у конкретном случају
ради о предмету који по закону није хитан, те како је предметни поступак
трајао 13 година, два мјесеца и 20 дана, Уставни суд налази да апеланту
треба на име нематеријалне штете, због недоношења одлуке у разумном
року, исплатити износ од 1.950,00 КМ. Наведени износ апеланту је дужна исплатити Влада Републике Српске, с обзиром на сједиште редовних
судова, у року од три мјесеца од дана достављања ове одлуке. Ова одлука
Уставног суда која се односи на накнаду нематеријалне штете представља
извршну исправу.
(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,
број АП 1381/14 од 11. јануара 2017. године)

ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ И ПРАВО НА ИМОВИНУ
Постоји кршење права на правично суђење из члана II/3е) Устава
Босне и Херцеговине када су редовни судови произвољном примјеном
члана 377 Законa о облигационим односима одбили апеланткињин приговор застаре потраживања накнаде нематеријалне штете.
Из

о б р а з л о ж е њ а:

У вези с позивањем апеланткиње на кршење права заштићених Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода, Уставни
суд запажа да је апеланткиња орган јавне власти, па сходно томе не ужива
заштиту права загарантованих одредбама ове конвенције и њених протокола који регулишу однос јавне власти и појединаца и пружају појединцима заштиту људских права и основних слобода у односу с јавном влашћу.
Међутим, Уставни суд се позива на свој став установљен у Одлуци број АП
39/03 (види Одлуку Уставног суда број АП 39/03 од 27. фебруара 2004. го311
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дине, објављену на www.ustavnisud.ba) према којем свако ко је био странка
у одређеном поступку и ко има пресуду било којег суда за коју сматра да
су му њоме повријеђена права - може поднијети апелацију Уставном суду.
У цитираној одлуци је, осим наведеног, закључено да државни органи и
јавна власт као учесници судских поступака уживају гаранције права на
правичан поступак и права на имовину из члана II/3е) и к) Устава БиХ.
Имајући у виду наведено, Уставни суд ће испитати апелацију у односу на
апеланткињино уставно право на правично суђење и право на имовину из
члана II/3е) и к) Устава БиХ.
Уставни суд подсјећа на то да је готово идентично чињенично и правно питање с аспекта примјене материјалног права расправљао у предмету
број АП 3979/11 (види, Уставни суд, Одлука о допустивости и меритуму
број АП 3979/11 од 17. септембра 2014. године, доступна на wеb-страници
Уставног суда www.ustavnisud.ba). У наведеној одлуци Уставни суд је усвојио апеланткињину апелацију, утврдио повреду члана II/3е) Устава БиХ,
те слиједом тога укинуо оспорену пресуду Апелационог суда у том предмету и предмет вратио том суду на поновни поступак. Наиме, у наведеној
одлуци Уставни суд је, након указивања на релевантну сопствену праксу и
праксу Европског суда за људска права, у тачки 34 навео да „Уставни суд
подсјећа да је спорно питање које се апелацијом поставља питање произвољне примјене члана 377 Закона о облигационим односима („Службени
лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/86 и 57/89 и „Службени гласник Републике Српске“ бр. 17/93 и 3/96) у односу на апеланткињу.
Дакле, у вези са спорним питањем које Уставни суд мора расправити
са свих аспеката примјене цитираног члана, Уставни суд запажа да је апеланткиња обавезана на накнаду штете, сходно претпостављеној, односно
објективној одговорности, у смислу члана 180 Закона о облигационим односима, важећег у вријеме штетног догађаја, па Уставни суд, прије свега,
треба да расправи питање примјенљивости цитираног члана у контексту те
околности. У вези с тим, Уставни суд подсјећа да је то питање расправљао
у цитираној одлуци (op. cit., АП 4128/10, тачка 43) у којој Уставни суд није
нашао произвољност Врховног суда у ставу да се одредба члана 377 може
примијенити само према учиниоцу кривичног дјела, а не и према оном
трећем лицу које, иначе, одговора за штету умјесто фактичког учиниоца
кривичног дјела, те да се стога на то треће лице могу примијенити само
одредбе члана 376 Законa о облигационим односима“ (у цитираном предмету апеланткиња је, такође, била тужена страна).
Имајући у виду чињенице конкретног предмета, Уставни суд запажа
да предметна апелација покреће идентична чињенична и правна питања
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у контексту навода о произвољној примјени материјалног права, конкретно одредаба члана 377 Законa о облигационим односима, која су већ била
предмет оцјене Уставног суда у Одлуци број АП 3979/11. С обзиром на то,
те подржавајући сопствену праксу, Уставни суд сматра да је Апелациони
суд у конкретном случају, одлучујући о приговору застарјелости потраживања који је истакла апеланткиња, произвољно примијенио одредбе члана
377 Законa о облигационим односима.
Сходно томе, Уставни суд сматра да је оспореном пресудом Апелационог суда, као коначном одлуком у предметном поступку, прекршено апеланткињино право на правично суђење из члана II/3е) Устава БиХ.
(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,
број АП 41/15 од 22. маја 2017. године)

ПРАВО НА СЛОБОДУ ИЗРАЖАВАЊА
Постоји повреда права на слободу изражавања из члана II/3х) Устава Босне и Херцеговине и члана 10 Европске конвенције за заштиту
људских права и основних слобода када су редовни судови пропустили
да у спорном извјештавању (тексту) апеланата направе јасну разлику
између чињеничних тврдњи и вриједносног суда, што је резултирало
мијешањем у право апеланата на слободу изражавања.
Из

о б р а з л о ж е њ а:

Уставни суд подсјећа да право на слободу изражавања из члана 10 Европске конвенције спада у групу тзв. квалификованих права за која је карактеристично да првим ставом дефинишу само право, а другим ставом
дозвољена мијешања и ограничења тих права, под условима прописаним
другим ставом. Ова слобода се, уз ограничења из члана 10 став 2 Европске
конвенције, не односи само на „информације“ или „идеје“ које су примљене позитивно или се сматрају неувредљивим или према њима нема става,
већ и на оне које вријеђају, шокирају и узнемиравају (види, Европски суд
за људска права, Selistö против Финске, пресуда од 16. новембра 2004. године, апликација број 56767/00, став 46 и Одлука број АП 1203/05 од 27.
јуна 2006. године, тачка 42). Ова слобода, ипак, није апсолутна и може бити
ограничена због околности и под условима наведеним у члану 10 став 2
Европске конвенције, под којима се јавна власт може мијешати у уживање
слободе изражавања. Стога је кључна улога и задатак независног судства
да у сваком појединачном случају јасно утврди границу између оправда313

Година 24.

СРПСКА ПРАВНА МИСАО

Број 51.

них и потребних, те неоправданих и непотребних ограничења, која неки
принцип потврђују као правило или га негирају као пуку декларацију.
У конкретном случају су, како произлази из образложења оспорених
пресуда, редовни судови у поступку поводом тужбе за накнаду штете имали
у виду чињеницу која се тиче статуса тужиоца и његовог занимања, дакле,
да је у питању приватна личност, доктор медицине - специјалиста гинекологије и акушерства, да општи интерес у конкретном случају допушта
покретање питања о евентуалном квалитету здравства, да су апеланти неспорно у садржају текста, описујући начин рада тужиоца с пацијенткињама, позивајући се на анонимни извор, оквалификовали његов рад на начин
који је, према мишљењу судова, супротан правилима струке. С тим у вези,
Уставни суд сматра да је примјеном наведених критерија било неопходно
направити јасну разлику и утврдити да ли су апеланти у спорном тексту о
тужиоцу изнијели неистините чињенице или је био у питању вриједносни суд, како су тврдили апеланти, те с тим у вези, да ли су поступали „у
доброј намјери“ (у складу с професионалним стандардима).
Имајући у виду наведену праксу, као и успостављене релевантне критерије, Уставни суд сматра спорним закључак редовних судова да су апеланти текстом под насловом „Љекар тјера жене да се скидају у чекаоници“
са уводом „Пацијенткиње као логорашице“ и садржајем према којем тужилац пацијенткиње третира као логорашице и понижава их - нарушили
углед тужиоца клеветом и проузроковали му душевне болове због којих
су дужни да му надокнаде нематеријалну штету.
Уставни суд, супротно закључку редовних судова, сматра да се наведене фразе о тужиоцу као доктору специјалисти (дакле, у вршењу јавног
посла) у тексту не могу сматрати чињеницама чију је истинитост требало
утврђивати (доказивати) у поступку, већ вриједносним судом (мишљењем)
о теми од општег друштвеног интереса (а не о приватном животу тужиоца)
која се у ширем контексту тиче квалитета здравства у одређеној локалној
заједници (општина) и пружању медицинских (специјалистичких) услуга
у тој локалној заједници (путем Дома здравља). При томе не треба занемарити контекст и циљ објављивања спорног садржаја, дакле, околност
евидентног недостатка адекватног простора у ком се медицинске услуге
пружају због чега је начелник Општине, како из проведених доказа произлази, контактирао са директором Дома здравља с циљем превазилажења
тог проблема. Тужилац, такође, у свом исказу у својству парничне странке
није негирао постојање тог проблема, али је о том питању, у односу на апеланте, имао другачије виђење и утисак, при чему начин прибављања ин-
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формација (website Општине, анонимно писмо пацијенткиње) представља
довољну чињеничну основу за наведени вриједносни суд.
(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,
број АП 4881/14 од 18. јула 2017. године)

ПРАВО НА ИМОВИНУ
Продаја станова на којима постоји станарско право
Постоји кршење права на имовину из члана II/3к) Устава Босне и
Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, јер, поред законитог мијешања у право на имовину које је имало легитиман циљ, прописивањем
неадекватне накнаде у члану 39е Закона о продаји станова на којима
постоји станарско право, односно након престанка важења неуставне
одредбе Закона о престанку примјене Закона о напуштеним становима
(„Службене новине Федерације БиХ“ бр. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99,
43/99 31/01, 56/01, 15/02, 24/03, 29/03 и 81/09), немогућношћу утврђивања висине накнаде која припада лицима која имају правно обавезујући
уговор о откупу тзв. војног стана, умјесто укњижбе, међу којима је и
апелант, није постигнута пропорционалност мијешања у апелантову
имовину, односно стављен је превелик терет на апеланта.
Из

о б р а з л о ж е њ а:

Доводећи чињенице конкретног предмета у везу с наведеним, Уставни суд уочава да је апелантов положај, у коначници, идентичан положају
апеланата из предмета број АП 1205/08, јер је у образложењима оспорених
одлука призната правна ваљаност уговора о купопродаји који је апелант
закључио с правним предником тужене, али је изреком пресуде одбијен
захтјев да је на основу тог уговора стечено право власништва. Дакле,
неспорно је да, у смислу става Уставног суда из Одлуке број АП 1205/08,
предметни стан представља апелантову имовину, да је оспореном одлуком Врховног суда којом је одлучено о апелантовом тужбеном захтјеву (у
смислу да има правно обавезујући уговор, али да нема право на укњижбу
због неиспуњења кумулативних услова прописаних Законом о продаји станова на којима постоји станарско право („Службене новине Федерације
БиХ“ бр. 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 61/01, 15/02, 54/04, 36/06,
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45/07, 72/08, 23/09 и 5/10) дошло до мијешања у апелантову имовину, да
је мијешање било законито, али да није било пропорционално, па је због
тога дошло до повреде апелантовог права на имовину.
У вези с тим, Уставни суд указује, с обзиром на то да је пред редовним
судовима остало неразјашњено питање да ли је апелант добио други стан,
на став Европског суда за људска права изражен у предмету Мара Мандић и други против Босне и Херцеговине (одлука од 27. маја 2014. године, апликација број 1495/07, објављена на www.mhrr.gov.ba). У наведеној
одлуци Европски суд је првенствено у тачки 63 истакао „да је овај предмет потребно разликовати од предмета Ђокић јер су овим апликантима
додијељени војни станови у Србији у закуп на неодређено вријеме“, те је
истакнуто да су неки од њих „касније чак и откупили те станове“. Надаље
је Европски суд у тачки 66 навео да „чињеница да је особа стекла имовинско право у једној држави, обично није довољна сама по себи да оправда
одузимање имовине те особе у другој држави. Међутим, као и у предмету Маго и други, Суд је свјестан изузетних околности распада СФРЈ и
ратова у региону. Овим апликантима су у међувремену додијељени војни
станови у Србији. У сваком случају, они имају право на надокнаду у складу
са Законом о продаји станова на којима постоји станарско право из 1997.
године (види тачку 54 у тексту)“. Дакле, Европски суд је, такође, указао
да апликантима који су у конкретном случају имали закључен правно обавезујући уговор и којима су додијељени војни станови у Србији - имају
право на надокнаду у складу са Законом о продаји станова на којима постоји станарско право.
С обзиром на наведено, Уставни суд је, подржавајући праксу у наведеном предмету број АП 1205/08, одлучио да одлуку достави Влади Федерације БиХ како би апеланту осигурала права у складу са стандардима из Одлуке Уставног суда БиХ, број У 15/11 од 30. марта 2012. године,
објављене у „Службеном гласнику БиХ број 37/12, у року од три мјесеца
од подношења захтјева.
(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,
број АП 2191/14 од 15. фебруара 2017. године)
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ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ И ПРАВО НА ИМОВИНУ
Извршни поступак
Оспореним рјешењима Општинског суда и Кантоналног суда дошло
је до кршења апелантовог права на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију за
заштиту људских права и основних слобода због произвољне примјене
члана 98 Закона о извршном поступку јер су наведени судови (супротно стварном значењу и смислу наведене законске одредбе) сматрали
да повјерилац има право да настави са извршењем против апеланта,
сљедствено томе и јемаца, иако је повјерилац у извршном поступку
постао власник некретнина које је апелант заложио ради осигурања
дуга према повјериоцу, док је вриједност предметних некретнина процијењена на износ који је неколико пута виши од износа који повјерилац потражује од апеланта.
И з о б р а з л о ж е њ а:
У вези с наводима о повреди права на правично суђење, с обзиром на то
да апелант експлицитно оспорава рјешења (о намирењу) која су донесена
у извршном поступку, Уставни суд ће допустивост апелације испитати у
односу на оспорене одлуке. Како су предметне одлуке донесене у извршном поступку Уставни суд првенствено треба одговорити на питање тиче
ли се предметни извршни поступак одређивања апелантових грађанских
права и обавеза у смислу члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције.
У вези с тим, Уставни суд подсјећа на праксу бивше Европске комисије
за људска права која је, mutatis mutandis, примјењива у конкретном случају, а у којој се наводи да се одлуке које донесе суд у поступку извршења
правноснажне пресуде нужно не односе на ново и посебно одређивање
(грађанских) права у поређењу с поступком који је претходио и одлуком
која је резултат тог поступка (види Одлуку бивше Европске комисије за
људска права, Anton Dornbach против Савезне Републике Њемачке, број
11258/84 ОИ 46). Уставни суд је у својој Одлуци број У 21/02 од 26. марта
2004. године (види, „Службени гласник БиХ“ број 18/04, тачка 40) подржао праксу бивше Европске комисије за људска права у погледу тога да
одлуке судова које се тичу извршења не потпадају под члан II/3е) Устава БиХ и члан 6 став 1 Европске конвенције, изузев у случајевима ако се
њима утврђују нова права и обавезе који се тичу подносиоца апелације
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(види Одлуку бивше Европске комисије за људска права, К. против Шведске, број 13800/88 ОИ 94).
Према мишљењу Уставног суда, у конкретном случају, апелантове обавезе су претходно утврђене пред Општинским судом када су апелант и
повјерилац (тражилац извршења) закључили споразум о заснивању хипотеке на предметним некретнинама ради осигурања кредита који је апеланту одобрио повјерилац. Стога, у поступку који је резултирао оспореним
рјешењима нису утврђивана апелантова нова грађанска права и обавезе.
У том поступку су само активиране одредбе наведеног споразума према
којима ће заложена некретнина бити предмет јавне продаје уколико апелант повјериоцу не буде испуњавао обавезе по одобреном кредиту.
Према томе, Уставни суд констатује да у овом извршном поступку нису
утврђивана апелантова нова грађанска права и обавезе будући да су она
претходно утврђена закључивањем споразума о заснивању хипотеке на
предметним некретнинама. Слиједом тога, Уставни суд закључује да извршни поступак који је резултирао оспореним рјешењима о намирењу не
ужива заштиту и гаранције из члана II/3е) Устава БиХ и члана 6 став 1 Европске конвенције.
Имајући у виду наведено, Уставни суд сматра да је апелација у односу
на наводе о кршењу права на правично суђење из члана II/3е) Устава БиХ
и члана 6 став 1 Европске конвенције ratione materiae инкомпатибилна са
Уставом БиХ и Европском конвенцијом.
Уставни суд указује и на специфичност конкретног случаја. Овдје апелант не оспорава свој дуг према тражиоцу извршења, нити оспорава рјешење о извршењу, те продају заложених некретнина, као ни износ (1.000,00
КМ) за који је на трећој лицитацији као једини купац тражилац извршења
купио предметне некретнине. Апелант искључиво оспорава рјешења о намирењу којима је констатовано да је тражилац извршења намирен само до
износа од 1.000,00 КМ. Апелант сматра да је на овакав начин омогућено
тражиоцу извршења да своју имовину увећа знатно више од износа дуга
према апеланту. Тражилац извршења сада може наставити са извршним
поступком против апеланта или јемаца, док се занемарује да је постао власник заложених некретнина које у међувремену може продати или издати,
а чија вриједност је процијењена на износ који је скоро три пута већи од
износа који тражилац извршења потражује од апеланта.
У конкретном случају је тражилац извршења постао власник предметних некретнина чија је вриједност процијењена на износ који је скоро три пута виши од износа његовог потраживања, а за то је платио само
1.000,00 КМ. Тумачењем релевантних одредаба Закона о извршном по318
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ступку („Службене новине Федерације БиХ“ бр. 32/03, 52/03, 33/06, 39/06,
39/09, 74/11, 35/12 и 46/16), на начин како су то урадили редовни судови,
штите се искључиво интереси повјериоца, односно банке. С правом би се
могло поставити питање шта је ризик банке, односно повјериоца приликом
закључења уговора о кредиту и пласирању средстава ако би повјерилац
(као у овом случају тражилац извршења) могао у бесцјење постати власник некретнине коју је он прихватио као осигурање свог потраживања и
чија је вриједност због тога морала бити виша (у складу са одлуком банке
као кредитора) од износа дуга, а након тога наставити са извршењем против дужника и његове остале имовине?
Ако је вриједност заложене некретнине у току извршног поступка процијењена на износ од 195.109,00 КМ, а потраживање тражиоца извршења
износи 72.198,41 КМ, која је сврха продати заложену некретнину за 1.000,00
КМ уопште и да ли би суд такву продају смио допустити без обзира на
садржај одредбе Закона о извршном поступку, односно имајући у виду
садржај одредбе овог закона на коју се позвао. Поготово, ако би се намирење могло тумачити на начин на који су га тумачили редовни судови у
конкретном случају, па чак и у ситуацији када је заложена некретнина продата тражиоцу извршења за 1.000,00 КМ и одлучено да је тражилац извршења намирен само за износ од 1.000,00 КМ и да његово потраживање и
даље готово у цијелости егзистира. Сврха цијелог извршног поступка је
да се повјерилац намири са својим потраживањем, а не да се не намири
и још, при томе, извршеник безразложно осиромаши. Јер, како је потраживање повјериоца егзистирало прије покретања и довршетка извршног
поступка, било би без икаквог значаја износ од 72.198,41 КМ смањити за
1.000,00 КМ, све и да та 1.000,00 КМ није отишла на трошкове и камате.
Такав ratio legis законодавац сигурно није имао када је прописивао и могућност да се предмет прода и испод 1/3 процијењене вриједности.
Стога, Уставни суд закључује да у конкретном случају мијешање у апелантову имовину није извршено у „складу са законом“ јер су одредбе члана
98 Закона о извршном поступку примијењене произвољно, што је за посљедицу имало кршење уставног права на имовину. С обзиром на закључак да мијешање у имовину није извршено „у складу са законом“, Уставни
суд неће даље испитивати да ли је мијешање било у „јавном интересу“ и
је ли мијешање „пропорционално циљу“ јер одсуство начела законитости
код мијешања у имовину аутоматски води ка повреди остала два начела.
(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,
број АП 4380/13 од 22. децембра 2016. године)
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ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ, ПРАВО НА ДОМ,
ПРАВА НА ИМОВИНУ, ПРАВО НА ДЈЕЛОТВОРАН
ПРАВНИ ЛИЈЕК И ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Не постоји повреда права на правично суђење из члана II/3е) Устава
Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције када у образложењу оспорених одлука нема ничега што указује на погрешно утврђено чињенично стање и произвољну примјену релевантних прописа на
апелантицину штету, те када су органи управе и редовни судови за
своје одлуке дали јасне разлоге. Нема ни кршења права на дом из члана
II/3.ф) Устава Босне и Херцеговине и члана 8. Европске конвенције, јер
је мијешање у апелантицино право на дом законито и пропорционално легитимном циљу, као ни права на имовину из члана II/3к) Устава
Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију
када апелантица кршење наведеног права доводи у везу са произвољном
примјеном материјалног права, а Уставни суд је закључио да није било
произвољности у том погледу. Уз то, нема кршења права на дјелотворан правни лијек из члана 13 Европске конвенције у вези са правом на
правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6
став 1 Европске конвенције кад је апелантица у предметном поступку имала и користила могућност да изјави законом прописане правне
лијекове. Такође, у односу на апелантицу није прекршена забрана дискриминације из члана II/4 Устава Босне и Херцеговине и члана 14 Европске конвенције у вези са правом на правично суђење из члана 6 став
1 Европске конвенције, јер апелантица није понудила доказе и аргументе из којих произлази да је апелантица била различито третирана у
односу на друга лица у идентичној ситуацији.
Из

о б р а з л о ж е њ а:

Уставни суд примјећује да су органи управе и редовни судови дали детаљна образложења зашто су сматрали да истакнути наводи апелантице
у околностима конкретног случаја нису могли довести до другачијег рјешења конкретне правне ствари. Уставни суд даље запажа да су, у коначници, редовни судови своје закључке темељили на релевантним одредбама
члана 3 ст. 1 и 2 Закона о престанку примјене Закона о напуштеним становима („Службене новине Федерације БиХ“ бр. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99,
27/99, 43/99, 37/01, 56/01, 15/02, 24/03 и 29/03) и члана 5 ст. 1 и 2 и члана 11
став 2 Закона о стамбеним односима („Службени лист СРБиХ“ бр. 14/84,
12/87, 36/89 и 2/93 и „Службене новине Федерације БиХ“ бр. 11/98, 38/98
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и 19/99) утврдивши, при томе, да рјешење, односно одлука о додјели стана
на основу које је апелантица користила спорни стан не може представљати
одговарајући акт даваоца стана на кориштење, због чега апелантица није
стекла статус носиоца станарског права на спорном стану, нити право да
захтијева поврат спорног стана (види, mutatis mutandis, Уставни суд, Одлука о допустивости и меритуму број АП 2834/09 од 30. октобра 2012. године, доступна на web-страници Уставног суда www.ustavnisud.ba). Имајући
у виду наведено, Уставни суд сматра да су редовни судови у коначници у
оспореним одлукама детаљно образложили на којим су све релевантним
прописима утемељили оспорене одлуке, те да су о томе дали детаљна и
јасна образложења која се не могу сматрати произвољним или супротним
праву на образложену одлуку из члана 6 став 1 Европске конвенције.
Уставни суд истиче да је Врховни суд у оспореној пресуди навео да је
на основу проведених доказа утврдио да апелантица није стекла статус носиоца станарског права на спорном стану у смислу члана 3 Закона о престанку примјене Закона о напуштеним становима, нити се спорни стан
може сматрати апелантициним домом. Уставни суд сматра да је мијешање
у апелантицино право на дом било у складу са Законом о престанку примјене Закона о напуштеним становима. Циљ наведеног закона је био да се
носиоцима станарских права који су напустили своје станове у одређеном
периоду - омогући повратак у њихове домове.
Међутим, Уставни суд истиче да све до ступања на снагу Закона о престанку примјене Закона о напуштеним становима, то јесте до 4. априла
1998. године, апелантица није имала никакво правно средство које би јој
давало макар минималну шансу за остварење њених права, односно да
пред управним, а затим и судским органима, тражи остварење својих права.
Имајући у виду околности конкретног случаја, Уставни суд сматра да је
мијешање у апелантицино право на повратак у спорни стан представљало
неопходну мјеру у демократском друштву у сврху постизања легитимног
циља. Такође, имајући у виду специфичне околности конкретног случаја,
Уставни суд сматра да на апелантицу није стављен прекомјеран терет, односно да је постигнут пропорционалан однос између потребе заштите апелантициног права на дом и заштите јавног интереса којем се тежи, то јесте
поштовања и провођења закона. У том контексту Уставни суд указује да је
у својој пракси (види, mutatis mutandis, Одлука о допустивости и меритуму број АП 677/07 од 25. септембра 2009. године, доступна на веб-страници Уставног суда www.ustavnisud.ba, тачка 40) већ исказао став да се у
сличним правним ситуацијама (лица која користе стан на основу рјешења
невласника) тај општи интерес огледа у постизању правне сигурности на
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начин да власници станова сами располажу својом имовином (што су у
конкретном случају, према утврђењу суда и органа управе, учинили јер је
власник спорног стана РМУ Зеница 1996. године извршио спајање спорног стана са гарсонијером, те је новонасталу стамбену јединицу додијелио
другом лицу), односно у пружању гаранција да трећа лица, у конкретном
случају апелантица, са којим се власник стана не налази ни у каквом односу, не могу на рачун туђе имовине стицати права која произлазе из обавеза проистеклих из међусобних односа тих лица и лица која нису власници те имовине, нити на њу полажу право засновано на закону. Супротно
тумачење одредаба релевантних прописа водило би охрабривању потенцијалних бесправних корисника да свјесно „узурпирају“ туђу имовину,
надајући се да ће на основу таквог кориштења остварити правно јачу позицију од самих власника.
Уставни суд запажа да је апелантица имала и да је користила могућност
употребе законом прописаних правних лијекова, односно да је у конкретном поступку користила право жалбе у управном поступку, затим, право
покретања управног спора и подношења захтјева за ванредно преиспитивање судске одлуке о чему су органи управе и редовни судови одлучили
својим одлукама и дали разлоге зашто апелантицини наводи не могу довести до другачијег рјешења конкретне правне ствари. С обзиром на то,
чињеница да ти правни лијекови нису резултирали апелантициним успјехом у предметном поступку - не може водити закључку о непостојању или
недјелотворности правних лијекова.
У конкретном случају Уставни суд примјећује да апелантица, осим
својих паушалних навода о кршењу наведеног права, није понудила било
какав аргумент који би упућивао на то да је апелантица у предметном поступку на било који начин дискриминисана. Стога, Уставни суд сматра да
су неосновани апелантицини наводи о кршењу забране дискриминације из
члана II/4 Устава БиХ и члана 14 Европске конвенције у вези с правом на правично суђење.
(Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине,
број АП 927/14 од 1. фебруара 2017. године)
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HOMMAGE: СЛОБОДАН КОВАЧ (1935-2017)

I.
Припала ми је велика част да напишем неколико ријечи пријатељима
и поштоваоцима Слободана Ковача. Нека и оне остану мали прилог за незаборав.
Вијест о његовој смрти искрено је потресла све нас, његове пријатеље.
Али, и некако много више од тога: осјетили смо ненадокнадив губитак и
празнину, као да је сa Слободаном читава једна епоха отишла у неповрат.
Откинуо се и дио нашег живота. Зато се о Слободану не говори формално, стереотипно и досадно. И када нас он више не слуша, ми говоримо
као да нас слуша, па морамо мјерити сваку ријеч, прије него што је спустимо на папир.
Оtкако Слободана нема, а томе је већ више од пола године, изречено је
много лијепих и топлих ријечи о њему и његовом животном дјелу. Све што
је изговорено, речено је са много љубави, такта и поштовања. Није изговорена ниједна претјерана ријеч. Све што сте ових мјесеци чули – тачно
је. И ја ћу поновити те чињенице.
Слободана су као човјека разноврсних и многобројних интересовања
красили изузетни лични квалитети, велика стручна достигнућа, широка
комуникација, ријетка ерудиција и значајна признања. Био је човјек ријетке памети, образовања и културе. Велика елоквенција, јака аргументација,
смиреност у расправи, упорност у инсистирању на спровођењу права и
правде, допринели су великом уважавању Слободана не само у Босни и
Херцеговини.
Гдје год је требало да буде – он је био. Својих убјеђења држао се и у
великим и у малим стварима свакодневног живота.
II.
Слободан Ковач рођен је 1935. године у домаћинству Милоша и Маре,
у Николићима, у Подграбу, општина Пале, гдје је завршио основну школу.
Ни сва бременитост ратних времена и свега што их од вајкада прати, нису
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код њега могли угасити јаку жељу и тежњу да спознаје, учи и стиче вриједна знања, па га је пут одвео у чувену сарајевску Прву гимназију, по чијем
завршетку уписује и успјешно завршава и Правни факултет у Сарајеву.
По завршетку студија почиње да гради једну изузетну каријеру и све што
се може пронаћи у том дијелу Слободанове биографије јесте својеврсна
историја којом смо се поносили и поносимо сви ми који смо га познавали,
а посебно његови најближи.
Био је, између осталог, судија тадашњег Општинског и Окружног суда
у Сарајеву, републички тужилац БиХ, судија Уставног суда Републике Српске, члан Привремене изборне комисије БиХ и министар правде БиХ. Почасно звање амбасадора мира добио je у јужнокорејском граду Сеулу, као
један од тек неколико појединаца у свијету. Све то представља професионални низ за два животна вијека. Слободанов пут може и треба бити путоказ и примјер свим правницима како се упорношћу, знањем и интелектуалном ширином може доћи и до највиших професионалних достигнућа.
III.
Свог краја и Подграбаника да се није одрицао, напротив, увијек му
се враћао и на крају и вратио, не заборавивши претходно да му се и одужи, помажући тамошњим људима да ријеше неке мале и велике егзистенцијалне проблеме, дајући допринос изградњи локалне цркве, помажући
издавање књиге о породичном стаблу Ковача и сл. О свему је водио рачуна, онако студиозно и прецизно, како то и чине правници, као својеврсни
хирурзи у свијету друштвених наука, па је тако за живота одредио и гдје
ће му бити вјечна кућа.
Вјеран свом карактеру, Слободан је тихо и ненаметљиво отишао на своје
посљедње путовање, остављајући иза себе супругу Марицу, синове Сашу
и Синишу, снаху Весну и унуку Ивану, која је, сви то знамо, била његова
најсјајнија звијезда и биће којем је поклањао огромну и несебичну љубав
и пажњу, трудећи се да јој приушти све оно за шта је сматрао да ће је учинити јачом и способнијом да корача даље у данашњем свијету.
Супруг, отац, свекар и дјед Слободан је био изузетан и правдољубив
човјек. По људским мјерилима, Слободан је био мудар, скроман, ненаметљив и велики човјек и те особине су биле његов својеврстан животни свјетонадзор, начин на који се опходио према људима, било да је ријеч
о незнанцима или познаницима, родбини и пријатељима. Волио је своје
ближње и пријатеље на посебан, себи својствен начин, а вољели су и они
њега, баш таквог какав је био, отвореног срца и широке душе, у којој је
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било много љубави и поштовања које је несебично даривао свима у сопственом окружењу.
IV.
Без лажне патетике, коју је и сам презирао, треба рећи да је живот једног оваквог, у сваком смислу великог човјека, веома тешко „упаковати“ у
тек неколико опроштајних реченица и притом избјећи замку да се нешто
важно не прескочи, занемари и заборави.
Сви којима је Слободан био колега памтиће га као човека са пуно такта
и уважавања за друге, спремног да помогне, али и као оштроумног и пасионираног посматрача и аналитичара друштва у коме је живио. Плијенио је
дружељубивошћу, духовитошћу и искричавом интелигенцијом. Луцидан и
проницљив и прије свега стручан и уважаван од свих који су имали прилике да са њим сарађују, остаће упамћен као поуздан човјек који је ширину,
каква краси истинске интелектуалце, уносио и у такве односе.
Слободан је био вјетар који доноси освјежење и не дозвољава да атмосфера у једној институцији постане устајала. За свакога је имао реченицу или питање који су били подстицај и подршка. Одликовали су га и
непатворен шарм и свјежина.
Био је оличење великог правника. Сви ми његови пријатељи, који смо
га поштовали, вољели или обожавали, разумјели или не, знали смо да на
његову подршку можемо увијек да рачунамо. Није нам увијек било лако,
знао је Слободан да буде и оштар, али и брижан и мек и да нам пружи савјете и подстрек за рад који нам дају снагу да истрајемо. Дубоко у себи он је
био топао и пажљив и имао је истинско разумијевање за различите људске
судбине. Трудећи се да помогне сваком коме је могао, нарочиту енергију
улагао је у подршку колега са којима је радио, посебно млађима, којима је
савјетима помагао да нађу свој пут у послу који обављају.
V.
Смрћу Слободана Ковача, кога су у Босни и Херцеговини многи вољели, а поштовали сви, па и противници, борба за људска права и изградњу
демократије у нашој земљи претрпела је озбиљан губитак. Његовом смрћу
изгубила је највише његова породица и велики број пријатеља и поштовалаца који нису били равнодушни на његову топлину, бригу за друге, врцаву мисао и елегантни хумор.
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Отишао је, остављајући нас богатијим за тренутке које смо са њим
дијелили. Нама, који смо са њим радили, био је подстрек, снага, инспирација, а прије свега пријатељ. Мени - и искрени пријатељ моје породице.
У овоземаљском животу Слободан je честито извршио све обавезе и
чисте душе отишао у свијет у коме нема бола, болести и патње, нити зависти. То треба да свима нама буде утјеха и нада, путоказ да живимо у
миру и радости.
Слободан је умро млад. Он никада није успио да остари. Остао је младић не само духом.
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ПОЗИВ АУТОРИМА
Обавјештавамо Вас да су у току припреме нових бројева часописа ,,ГОДИШЊАК“ Правног факултета и ,,СРПСКА ПРАВНА МИСАО“. Оба ова
часописа штампаће се почетком године. Због тога Вас позивамо на сарадњу.
Уколико желите да Ваш научни или стручни рад, коментар, приказ неке
научне публикације или неки интересантни примјер из судске праксе буде
објављен у наредном броју неког од ових часописа, потрбно је:
Да, најкасније до 1. децембра ове године, доставите своје радове искључиво на e-mail адресу czp@pravobl.org
Уз то потребно је да на исту адресу доставите поднесак са личним подацима аутора, бројевима телефона за контакт и изјаву да рад није претходно нигдје објављиван.
Да би радови били објављени морају да добију двије позитивне анонимне рецензије и да испуњавају све задате стандарде (у наставку текста).
Радови који не буду написани у складу са тим стандардима неће ни ићи
на рецензију и неће бити објављени. Пристигли радови се не враћају и за
њих се не плаћа хонорар.
УПУТСТВО
- Радови морају бити достављени на српском и енглеском језику, фонтом Times New Roman, величине 12, а фусноте, као и ознаке за исте које се
налазе у тексту, величине 10. Једна фуснота не смије бити дужа од три реда.
- Рукописи чланака не могу бити дужи од једног табака. Један табак износи 16 страна од 28 редова са 66 словних знакова у једном рeду, односно
28.800 знакова у цијелом раду.
Научни и стручни радови морају да садрже:
- Наслов чланка који се исписује великим словима на средини прве
стране, (фонт 14). Наслов треба да буде што краћи и да што јасније објасни суштину садржаја тог чланка.
- Име и презиме аутора и његова научна афилијација (назив установе
у којој је запослен) исписују се одмах испод наслова на средини папира
(фонт 12). У првој фусноти наводи се ауторово звање и назив институције
у којој је запослен,његови подаци за контакт, телефон мејл адреса.).
- Апстракт са кратким оквирним прегледом о садржају рада ( до 20 редова) исписује се италиком (фонт 12) одмах испод имена и научне афилијације аутора. Слиједе кључне ријечи (до 10 ријечи).
327

Година 24.

СРПСКА ПРАВНА МИСАО

Број 51.

- Међунаслови у тексту не смију бити дужи од једног реда. Пишу се на
средини папира великим словима величине 12 и нумеришу се арапским
бројевима. Ако у оквиру једног међунаслова има више цјелина, те цјелине морају имати кратке наслове који се исп8исују на средини папира малим словима и означавају бројем међунаслова и ознаком те3 цјелине. На
примјер: 1.1 или 1.а, итд.
- Закључак је на крају рада и не смије бити дужи од 20 редова. Послије
тога се наводи списак коришћене литературе.
На крају чланка на енглеском језику исписује се наслов чланка, име и
презиме аутора и његова научна афилијација, резиме и кључне ријечи. Уз
име аутора иде фуснота са његовим подацима на енглеском , као на почетку рада.
- Све странице у цијелом раду морају да буду нумерисане.
Редакција задржава право да прилагођава рад општим правилима уређивања часописа, графичким стандардима и стандарду српског језика.
ПРАВИЛА ЦИТИРАЊА
1. Када цитирамо текст из књиге једног аутора придржавамо се сљедећих правила: име и презиме аутора (зарез) наслов књиге написан у
италику у малој загради наводимо мјесто издања (двотачка) издавача
и годину издања, и на крају број стране са које цитирамо текст.
Примјер:
Љубомир Тадић, Филозофија у свом времену (Београд: Филип Вишњић,
1998), 35
Када први пут цитирамо текст једног аутора пишемо пуни облик, а у сваком сљедећем случају навођења тог истог аутора пишемо скраћени облик:
Тадић, Филозофија у свом времену, 35
Примјер у навођењу литературе:
Тадић, Љубомир. Филозофија у свом времену. Београд: Филип Вишњић,
1998
У сваком сљедећем навођењу тог истог аутора, ако између не цитирамо
никог другог, користимо ознаку Ibid у италику (тачка зарез).
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2. Текст два или три аутора једне књиге наводимо раздвајајући име
и презиме аутора везником и, док све друго пишемо као што је описано у
претходном примјеру.
Примјер:
Драган Лакићевић, Божо Стојановић и Илија Вујачић, Теоретичари либерализма (Београд: Службени гласник, 2007), 35
Скраћени облик:
Лакићевић, Стојановић и Вујачић, Теоретичари либерализма, 35
Примјер у навођењу литературе:
Лакићевић, Драган, Божо Стојановић и Илија Вујачић. Теоретичари
либерализма. Београд: Службени гласник, 2007
3. Текст са четири или више аутора наводимо користећи скраћеницу
и др. (et al. на енглеском језику) уз већ написано правило.
Примјер:
Владимир Водинелић и др., Право медија с моделом Закона о јавном
информисању (Београд: Београдски центар за људска права, 1998), 35
Скраћени облик:
Водинелић и др., Право медија с моделом Закона о јавном информисању. 35
Примјер у навођењу литературе, (наводе се имена и презимена свих
аутора):
Водинелић, Владимир, Владимир Ђерић, Саша Гајин, Душан Стојковић и Милош Живковић. Право медија с моделом Закона о јавном информисању. Београд: Београдски центар за људска права, 1998
4. Ако цитирамо текст књиге која има више издања, уз већ објашњена правила и примјере, послије наслова пишемо број издања.
Примјер:
Јасминка Хасанбеговић, Перелманова правна логика као нова реторика, друго издање (Београд: Досије, 2006), 35
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Скраћени облик:
Хасанбеговић, Перелманова правна логика као нова реторика, друго
издање, 35
Примјер у навођењу литературе.
Хасанбеговић, Јасминка. Перелманова правна логика као нова реторика, друго издање. Београд: Досије, 2006
5. Ако је књига зборник радова, као аутора наводимо приређивача тог
дјела и уз његово име и презиме додајемо ријеч уред. или прир.
Примјер:
Светислав Табароши, прир., Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, прилози пројекту 2007 (Београд: Досије, 2007), 35
Скраћени облик:
Табароши, прир., Развој правног система Србије и хармонизација са
правом ЕУ, прилози пројекту 2007, 35
Примјер у навођењу литературе:
Табароши, Светислав, прир. Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, прилози пројекту 2007. Београд: Досије, 2007
6. Ако је књига превод, податак о преводиоцу иде послије наслова.
Примјер:
Џон Ролс, Политички либерализам, превод Љиљана Николић (Београд:
Филип Вишњић, 1998), 35
Скраћени облик:
Ролс, Политички либерализам, 35
Примјер у навођењу литературе:
Ролс, Џон. Политички либерализам, превод Љиљана Николић. Београд:
Филип Вишњић, 1998
7. Чланци објављени у научним часописима цитирају се наводећи:
име и презиме аутора (зарез) под наводницима наслов чланка (зарез)
назив часописа, годиште и број у италику у малој загради година.
330



ПОЗИВ АУТОРИМА

Примјер:
Бранка Бабовић, ,,Право на суђење у разумном року и парнични поступак“, Право и привреда, часопис за правнопривредну теорију и праксу,
XLX, 7-9 (2013). 35
Скраћени облик:
Бабовић, ,,Право на суђење у разумном року и парнични поступак“, 35
Примјер у навођењу литературе:
Бабовић, Бранка. ,,Право на суђење у разумном року и парнични поступак“, Право и привреда, часопис за правнопривредну теорију и праксу,
XLX, 7-9 (2013).
8. Aко се ради о цитирању текста научног чланка из зборника радова,
пишемо сљедеће: име и презиме аутора (зарез) под наводницима наслов чланка (зарез) везник у назив зборника у италику (зарез) по могућности навести и име и презиме уредника и писати скраћено уред.
у малој загради мјесто издања, издавач и година.
Примјер:
Олга Јовић, ,,Брачни уговор versus законског имовинског режима“, у Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, уред.
Весна Казазић (Неум: Правни факултет Свеучилишта у Мостару, 2011). 35
Скраћени облик:
Јовић, ,,Брачни уговор versus законског имовинског режима“, 35
Примјер у навођењу литературе:
Јовић, Олга. ,,Брачни уговор versus законског имовинског режима“, у Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, уред.
Весна Казазић (Неум: Правни факултет Свеучилишта у Мостару, 2011).
9. Када цитирамо текст преузет из докторске дисертације или магистарског рада, пишемо: име и презиме аутора, наслов под наводницима, у
малој загради докторска дисертација, име универзитета, година. Скраћени облик и навођење у литератури пишемо као што је већ наведено.
Примјер:
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Наташа Мрвић, ,,Накнада штете причињене кривичним дјелом“, (докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, 1991), 35
Скраћени облик:
Мрвић, ,,Накнада штете причињене кривичним дјелом“, 35
Примјер у навођењу литературе:
Мрвић, Наташа. ,,Накнада штете причињене кривичним дјелом“, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, 1991.
10. Цитирани текст преузет на конференцијама, конгресу или научном
скупу наводимо пишући име и презиме аутора излагања, наслов рада под
наводницима у малој загради материјал преузет на назив скупа и датум
одржавања.
11. Цитирање научних монографија које су доступне у електронском
формату и чланака из оnline чсописа је исто као и код штампаних издања,
само што додајемо локацијски податак у виду URL адресе или назива базе
података уз датум приступа тој бази.
Пишемо име и презиме аутора, приређивача или уредника, наслов
монографије, дисертације, или поглавља у сврху што детаљнијег лоцирања цитираног текста (некада нису видљиви бројеви страна у електронским издањима), URL адреса или назив базе података и датум приступа
том електронском извору.
Примјер:
Андреја Катанчевић, ,,Bona fides као услов узукапије у класичном римском праву“ (докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, 2012), http://doiserbia.nb.rs/phd/fulltext/BG20130618KATANCEVIC.
pdf,
приступљено 18.10.2017., 35
Скраћени облик:
Андреја Катанчевић, ,,Bona fides као услов узукапије у класичном
римском праву“, 35
Примјер у навођењу литературе:
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Катанчевић, Андреја, ,,Bona fides као услов узукапије у класичном
римском праву“ (докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у
Београду, 2012), http://doiserbia.nb.rs/phd/fulltext/BG20130618KATANCEVIC.pdf, приступљено 18.10.2017., 35
Ако је у питању периодика, пишемо име и презиме аутора, наслов
чланка под наводницима, назив часописа, URL адреса или назив базе
података и датум приступа том електронском извору.
Примјер:
Милена Полојац, ,,Римски societas у најновијој литератури“, Анали
Правног факултета у Београду, LIV, бр. 2 (2006)
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%265012&page=8
&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D5012 , приступљно
18.10.2017., 35
Скраћени облик:
Милена Полојац, ,,Римски societas у најновијој литератури“, 35
Примјер у навођењу литературе:
Полојац, Милена, ,,Римски societas у најновијој литератури“, Анали
Правног факултета у Београду, LIV, бр. 2 (2006)
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%265012&page=8
&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D5012 , приступљно
18.10.2017.
12. Прописи се наводе пуним називом у италику, затим се наводи гласило у којем је пропис објављен, број и година објављивања. Члан, став и
тачка прописа означава се скраћеницама чл., ст., и тач., а иза посљедњег
броја се не ставља тачка.
Навођење судских одлука треба да садржи што потпуније податке (врста и број одлуке, датум кад је донесена публикација у којој је евентуално објављена).
Главни и одговорни уредник
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