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ОДЛУКЕ, РЕШЕЊА И ЗАКЉУЧЦИ
УСТАВНОГ СУДА ДОНЕТИ У ПЕРИОДУ
СЕПТЕМБАР–ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ

I. ПОС ТУПАК ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОС ТИ
И ЗАКОНИТОС ТИ ОПШТИХ АКАТА
И САГЛАСНОС ТИ ОПШТИХ АКАТА СА
ОПШТЕПРИХВАЋЕНИМ ПРАВИЛИМА
МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА И ПОТВРЂЕНИМ
МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА

1. ЗАКОНИ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Одлуке
Закон о порезу на доходак грађана
(„Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02,
135/04, 62/06 и 65/06)
– члан 14а став 1. тачка 2)
Законско решење које омогућава да лица са зарадом из буџета буду у
другачијем положају у однос у на остала запослена лица у смислу повољ
нијег пореског третмана, није у складу са Уставом, јер такво разликовање
нема објективног и рационалног оправдања, нити се њиме тежи одређеном
легитимном циљу у области пореске политике.
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
Утврђује се да одредба члана 14а став 1. тачка 2) Закона о порезу на
доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 и
65/06), у делу који гласи: „осим решавања стамбених потреба запослених,
изабраних, именованих и постављених лица у складу са прописима који
уређују становање и решавање стамбених потреба у државним органима
и организацијама, органима и организацијама јединица територијалне ау
тономије и локалне самоуправе, јавним службама и код других корисника
буџетских средстава“, није у сагласности с Уставом.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности одредбе члана 14а став 1. тачка 2) Закона о порезу на доходак
грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 и 65/06), у
делу који гласи: „осим решавања стамбених потреба запослених, изабра
них, именованих и постављених лица у складу са прописима који уређују
становање и решавање стамбених потреба у државним органима и органи
зацијама, органима и организацијама јединица територијалне аутономије
и локалне самоуправе, јавним службама и код других корисника буџетских
средстава“. По мишљењу иницијатора, оспореном одредбом наведеног чла
на Закона се погодности неплаћања закупнине до тржишне цене у одређе
ном месту у коме се користи стамбена зграда или стан за „лица са зарадом
из буџета“ не укључују у њихове опорезиве зараде, као што је то прописа
но за сва друга запослена лица којима се погодност бесплатног становања
укључује у зараду и опорезује. Иницијатор сматра да се оспореном одред
бом Закона врши дискриминација запослених „лица са зарадом из буџе
та“ у однос у на сва остала запослена лица, што је супротно бројним при
хваћеним одредбама међународног права, а посебно одредбама чл. 18, 19.
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и 21. Устава. Иницијатор сматра да се прописивањем различитог пореског
положаја лица у погледу истих погодности, односно зарада, само у зави
сности од тога да ли су запослена у области државне или приватне својине,
крши и одредба члана 82. став 1. Устава којом се утврђује равноправност
приватне и других облика својине. Према наводима иницијатора, оспоре
на одредба Закона је супротна и принципу из члана 91. став 2. Устава, бу
дући да је иста погодност која настаје неплаћањем закупа код „лица са за
радом из буџета“ ослобођена од плаћања пореза, док је код свих осталих
запослених опорезована.
Уставни суд је, сагласно Закључку са своје седнице од 10. марта 2011.
године, доставио иницијативу на мишљење Народној скупштини, али како
у остављеном року, а ни накнадно, Народна скупштина није доставила тра
жено мишљење, Суд је одлучио да настави поступак, сагласно одредби чла
на 34. став 3. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07).
На седници одржаној 30. јуна 2011. године Уставни суд је донео Решење о
покретању поступка за оцену уставности дела оспорене одредбе, сагласно
одредби члана 53. став 1. Закона о Уставном суду. Наведено Решење Устав
ни суд је 22. јула 2011. године доставио Народној скупштини ради давања
одговора, али у остављеном року, а ни накнадно, Народна скупштина није
доставила одговор, па је Суд одлучио да наставни поступак, сагласно од
редби члана 34. став 3. Закона о Уставном суду.
У поступку пред Уставним судом утврђено је следеће:
Одредбама члана 14. Закона о порезу на доходак грађана прописано
је: да се зарадом у смислу овог закона сматрају, поред осталог, и примања
у облику бонова, новчаних потврда, акција, робе, као и чињењем или пру
жањем погодности, опраштањем дуга, као и покривањем расхода обвезни
ка новчаном надокнадом или непосредним плаћањем (став 1); да основицу
пореза на зараду из става 1. овог члана представљају – 1) номинална вред
ност бонова, новчаних потврда и акција, 2) цена која би се постигла прода
јом робе на тржишту, 3) накнада која би се постигла на тржишту за услугу,
односно погодност која се чини обвезнику и 4) новчана вредност покри
вених расхода, увећана за обавезе јавних прихода које из зараде плаћа за
послени (став 2).
Одредбом члана 14а став 1. тачка 2) наведеног Закона прописано је да
се примањима по основу чињења или пружања погодности у смислу чла
на 14. став 1. овог закона сматрају нарочито коришћење стамбених зграда
и станова који су у власништву послодавца или на располагању послодав
ца по основу закупа или по другом основу, уз плаћање закупнине или без
плаћања закупнине, осим решавања стамбених потреба запослених, иза
браних, именованих и постављених лица у складу са прописима који уре
ђују становање и решавање стамбених потреба у државним органима и
организацијама, органима и организацијама јединица територијалне ау
тономије и локалне самоуправе, јавним службама и код других корисника
буџетских средстава.
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Из наведеног следи да се, у смислу поменутих одредаба Закона, прима
њима по основу чињења или пружања погодности која се сматрају опоре
зивом зарадом, као пореском основицом ове врсте пореза, сматрају кори
шћење стамбених зграда и станова који су у власништву послодавца или
на располагању послодавца по основу закупа или по другом основу, уз пла
ћање закупнине или без плаћања закупнине.
Иницијативом је изричито оспорена одредба члана 14а став 1. тачка 2.
наведеног Закона, у делу који гласи: „осим решавања стамбених потреба за
послених, изабраних, именованих и постављених лица у складу са пропи
сима који уређују становање и решавање стамбених потреба у државним
органима и организацијама, органима и организацијама јединица тери
торијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и код дру
гих корисника буџетских средстава“, јер се погодност бесплатног станова
ња ових лица не укључује у зараду која се опорезује овом врстом пореза.
За решавање спорних уставноправних питања покренутих иницијати
вом од значаја су одредбе Устава којима је утврђено: да је држава заснована
на владавини права и социјалној правди, начелима грађанске демократи
је, људским и мањинским правима и слободама и припадности европским
принципима и вредностима (члан 1); да се људска и мањинска права зајем
чена Уставом непосредно примењују и да се Уставом јемче, и као таква, не
посредно примењују људска и мањинска права зајемчена општеприхваће
ним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима
и законима, као и да се законом може прописати начин остваривања ових
права само ако је то Уставом изричито предвиђено или ако је то неопход
но за остварење појединог права због његове природе, при чему закон ни
у ком случају не сме да утиче на суштину зајемченог права, те да се одред
бе о људским и мањинским правима тумаче у корист унапређења вредно
сти демократског друштва, сагласно важећим међународним стандардима
људских и мањинских права, као и пракси међународних инстит уција ко
је надзиру њихово спровођење (члан 18); да јемства неот уђивих људских и
мањинских права у Уставу служе очувању људског достојанства и остваре
њу пуне слободе и једнакости сваког појединца у праведном, отвореном и
демократском друштву, заснованом на начелу владавине права (члан 19); да
људска и мањинска права зајемчена Уставом могу законом бити ограничена
ако ограничење допушта Устав, у сврхе ради којих га Устав допушта, у оби
му неопходном да се уставна сврха ограничења задовољи у демократском
друштву и без задирања у суштину зајемченог права (члан 20. став 1); да су
пред Уставом и законом сви једнаки и да је забрањена свака дискримина
ција, непосредна или посредна по било ком основу, а нарочито по основу
расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, веро
исповести, политичког или другог уверења, имовног стања, култ уре, јези
ка, старости и психичког или физичког инвалидитета (члан 21. ст. 1. и 3);
да економско уређење у Републици Србији почива на тржишној привреди,
отвореном и слободном тржишту, слободи предузетништва, самосталности
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привредних субјеката и равноправности приватне и других облика своји
не (члан 82. став 1); да се средства из којих се финансирају надлежности
Републике Србије, аутономних покрајина и јединица локалне самоупра
ве обезбеђују из пореза и других прихода утврђених законом, а да је оба
веза плаћања пореза и других дажбина општа и заснива се на економској
моћи обвезника (члан 91); да Република Србија уређује и обезбеђује, по
ред осталог, порески систем (члан 97. став 1. тачка 6); да је правни поредак
Републике Србије јединствен и да сви закони и други општи акти донети
у Републици Србији морају бити сагласни са Уставом (члан 194. ст. 1. и 3).
Према оцени Суда, оспореним делом наведене одредбе Закона повре
ђени су уставни принципи из члана 1, члана 21. ст. 1. до 3, члана 91. став 2.
и члана 82. став 1. Устава. Полазећи од тога да начело једнакости свих пред
Уставом и законом и забране дискриминације из члана 21. став 1. Устава
подразумева једнаки третман свих пред Уставом и законом, уз дозвоље
на одступања која се могу оправдати рационалним и објективним разлози
ма, Уставни суд сматра да се оспореним делом законске регулативе омогу
ћава да се лица са зарадом из буџета стављају у другачији положај у односу
на остала запослена лица, будући да имају другачији порески третман у од
носу на остала запослена лица, а да овако разликовање, према оцени Суда,
нема објективног и рационалног оправдања, нити се њиме тежи одређеном
легитимном циљу у сфери пореске политике коју треба да изражава наве
дени Закон. Такође, Суд је, становишта да се оспореним делом наведене од
редбе Закона крши и уставни принцип из члана 91. став 2. Устава, према ко
ме је пореска обавеза констит уисана као општа обавеза, која се заснива на
економској моћи обвезника јер, по оцени Суда, законодавац приликом про
писивања пореске погодности која је предмет оспоравања није узео у об
зир наведени критеријум који представља уставни услов на коме се заснива
уређивање пореског система, односно прописивање пореске обавезе и по
реских погодности. Осим изнетог, Суд је оценио и да се оспореним закон
ским прописивањем повређује уставни принцип о равноправности приват
не и других облика својине из члана 82. став 1. Устава, будући да се наведена
погодност односи само на лица са зарадом из буџета, док се за сва друга за
послена лица ова погодност укључује у зараду и опорезује. Имајући у виду
изнето, Уставни суд оцењује да се наведеном одредбом Закона у оспореном
делу задире и у основне принципе о владавини права и социјалној правди
из члана 1. Устава, с обзиром на то да порески систем и пореска политика
коју изражава треба да се заснивају на начелима једнакости и праведности.
Полазећи од изнетог, Уставни суд је утврдио да одредба члана 14а став
1. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр.
24/01, 80/02, 135/04, 62/06 и 65/06), у делу који гласи: „осим решавања стам
бених потреба запослених, изабраних, именованих и постављених лица у
складу са прописима који уређују становање и решавање стамбених потре
ба у државним органима и организацијама, органима и организацијама је
диница територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама
и код других корисника буџетских средстава“, није у сагласности с Уставом.
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На основу изложеног и одредбе члана 45. став 1. тачка 1) Закона о Устав
ном суду, Уставни суд је донео Одлуку као у изреци.
На основу члана 168. став 3. Устава, одредба члана 14а став 1. тачка 2)
Закона о порезу на доходак грађана наведеног у изреци, у делу који гласи:
„осим решавања стамбених потреба запослених, изабраних, именованих
и постављених лица у складу са прописима који уређују становање и ре
шавање стамбених потреба у државним органима и организацијама, орга
нима и организацијама јединица територијалне аутономије и локалне са
моуправе, јавним службама и код других корисника буџетских средстава“,
престаје да важи даном објављивања Одлуке Уставног суда у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Одлука Уставног суда
Број: IУз-61/2009 од 2. новембра 2011. године

(„Службени гласник РС“, број 91/11)

Закон о изменама и допунама Закона о судијама
(„Службени гласник РС“, број 101/10)
– члан 2, члан 5. став 1, чл. 6. и 7.
Овлашћење Високог савета судства да по службеној дужности покре
не поступак за разрешење судије није несагласно Уставу јер произлази из
његове надлежности да утврђује постојање разлога за разрешење суди
је, уколико су за то испуњени законски услови, као и да доноси одлуку о
престанку судијске функције, а омогућава Високом савет у судства, као
органу који тај поступак спроводи, да се стара о поштовању начела јав
ности и расправности, као темељних принципа процесног права којима
се обезбеђује фер и непристрасан поступак.
Оспорена одредба којом је предвиђено да ће Високи савет судства по
ступак преиспитивања раније донетих одлука о престанку судијске ду
жности водити у складу са критеријумима и мерилима за оцену стручно
сти, оспособљености и достојности које ће донети стални састав Високог
савета судства значи да се у започетом поступку, односно у фази одлу
чивања по правном леку, не може вршити промена акта на основу кога
је донета одлука у првом степену, јер би се на тај начин нарушило устав
но начело правне сигурности из члана 36. став 1. Устава и подразумева
овлашћење и обавезу Високог савета судства да већ прописане постоје
ће критеријуме ближе разради у циљу целовитијег и објективнијег сагле
давања стручности, оспособљености и достојности судија чији се избор
преиспит ује, у ком циљу је Високи савет судства и донео Правила за при
мену већ донете Одлуке, те је Уставни суд у том делу поступак обуставио.
Оспореним одредбама члана 6. Закона уређен је поступак за утврђива
ње посебног основа за покретање поступка за разрешење судије од стра
не Високог савета судства по службеној дужности. Према ставу Уставног
суда, одредба члана 6. става 1. оспореног Закона у делу који се односи на
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преиспитивање одлука првог састава Високог савета судства о избору су
дија на сталну судијску функцију и предлога одлука о избору судија који
се први пут бирају на ту функцију, ради утврђивања постојања разлога
сумње у њихову стручност, оспособљеност и достојност, није у супрот
ности са Уставом, јер је основ за разрешење прописан законом и у скла
ду је са правном природом овог инстит ута.
Међутим, како се разлози који се утврђују у поступку преиспитива
ња одлука о избору судија на сталну судијску функцију, односно одлука о
предлогу за избор судија који се први пут бирају, а прописани су чланом
6. став 1. оспореног Закона, односе и на сумњу у повред у спроведеног
поступка избора појединог судије који је спровео први састав Високог
савета судства, без учешћа изабраног судије, Уставни суд сматра да се на
прописан начин уводи разлог за разрешење судије који није могао бити
скривљен од стране изабраног судије и који се не односи на његове лич
не квалитете за обављање судијске функције, што у основи представља
разлоге на којима се правни инс тит ут разрешења и заснива. Сумња у
повреду правила процедуре не може представљати легитимни законски
разлог за покретање поступка за разрешење, те одредба члана 6. став 1.
Закона, у делу који гласи: ‘’односно пос тојања разлога који указују на
повреду поступка у доношењу одлуке о избору или предлогу за избор по
јединог судије’’, није у сагласности са одредбама члана 21. став 2. и члана
36. став 1. Устава, којима су свима гарантована права на једнаку законску
заштит у, без дискриминације и на једнаку заштит у права пред државним
органима, као и са правном природом разлога за разрешење судије, који
подразумева постојање субјективних, а не објективних разлога који до
њега могу довести.
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
1. Утврђује се да одредба члана 6. став 1. Закона о изменама и допунама
Закона о судијама („Службени гласник РС“, број 101/10), у делу који гласи:
„односно постојања разлога који указују на повреду поступка у доношењу
одлуке о избору или предлогу за избор појединог судије“, није у сагласно
сти са Уставом и потврђеним међународним уговором.
2. Обуставља се поступак за оцену сагласности одредаба члана 2, чла
на 5. став 1, у делу који гласи: „које ће донети стални састав Високог савета
судства“, члана 6. ст. 2. до 4. и члана 7. Закона из тачке 1. са Уставом и по
тврђеним међународним уговором.
Образложење
Поступајући по поднетим иницијативама за покретање поступка за
утврђивање неуставности и несагласности са потврђеним међународним
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уговорима Закона о изменама и допунама Закона о судијама („Службени
гласник РС“, број 101/10), Уставни суд је, на седници одржаној 10. марта
2011. године, донео Решење IУз-1634/2010 којим је покренуо поступак за
оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговорима
одредаба члана 2, члана 5. став 1, у делу који гласи: „које ће донети стални
састав Високог савета судства“ и чл. 6. и 7. Закона о изменама и допунама
Закона о судијама (у даљем тексту: Закон). Истим решењем Суд није при
хватио иницијативе за покретање поступка за утврђивање неуставности и
несагласности са потврђеним међународним уговором одредаба чл. 1, 3. и
4, члана 5. ст. 2. до 6. и члана 8. наведеног Закона.
Решење о покретању поступка достављено је на одговор Народној скуп
штини, са роком за доставу одговора од 15 дана од дана пријема Решења.
Одговор Народне скупштине достављен је Уставном суду 12. маја 2011. го
дине. У одговору се наводи да одредба члана 2. Закона о изменама и допу
нама Закона о судијама није несагласна са одредбама члана 3. Устава ко
је утврђују владавину права, јер је, сагласно одредбама члана 62. и члана
64. ст. 1. и 2. Закона о судијама, као и члана 72. и члана 73. став 1. Закона о
уређењу судова, законодавац оспореном одредбом дао могућност Високом
савет у судства да покрене поступак за разрешење судије по службеној ду
жности у случајевима када му је поднета иницијатива за разрешење судије
од неког лица, односно када на основу података из личних листова судија
које воде, или на основу других података, сматра да је потребно утврдити
да ли постоје законом прописани разлози за разрешење. У одговору се та
кође наводи да се оспореном одредбом Закона даје могућност да Високи
савет судства, у случају када има основа за то, по службеној дужности по
крене поступак за разрешење судије, из разлога што то нис у учинили дру
ги овлашћени предлагачи. Доносилац оспореног Закона такође сматра да се
одредбом члана 2. Закона не нарушава уставно начело о владавини права,
имајући у виду да је обезбеђена независност у поступку разрешења суди
је на тај начин што је чланом 66. Закона о судијама одређен положај суди
је у поступку за разрешење и гарантовано право да одмах буде обавештен
о разлозима за покретање поступка, да се упозна са предметом, пратећом
документацијом и током поступка и да сам или преко заступника пружи
објашњења и доказе за своје наводе, као и да своје наводе усмено изложи
пред Високим саветом судства. У одговору се даље наводи да је доносилац
оспореног Закона мишљења да оспорене одредбе члана 5. став 1. in fine и
члана 7. Закона нис у несагласне са одредбама члана 21, члана 36. став 1. и
члана 197. Устава, будући да се у конкретном случају не ради о доношењу
нових критеријума и мерила, већ да се ради о доношењу акта којима ће се
ближе прописати начин примене Одлуке о утврђивању мерила и критери
јума за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судија
и председника судова за судије које су биране по раније важећим пропи
сима, као и поступак обављања разговора са тим судијама, у циљу приме
не члана 5. став 5. оспореног Закона, према којем судије изабране по рани
је важећим прописима, у поступку преиспитивања одлука првог састава
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Високог савета судства, имају право да се упознају са предметом, пратећом
документацијом и током поступка, као и да усмено пред сталним саставом
Високог савета судства изложе своје наводе. У погледу оспореног члана 6.
Закона, доносилац Закона сматра да наведени члан Закона није несагласан
члану 146. Устава који уређује сталност судијске функције, члану 148. који
утврђује престанак судијске функције и члану 149. Устава који утврђује не
зависност судијске функције, већ да су оспорене одредбе члана 6. Закона у
складу са Уставом, будући да ће поступак преиспитивања одлука о избору,
односно предлога за избор судија које је донео први састав Високог саве
та судства спровести стални састав Високог савета судства, а Високи савет
судства је орган који је по Уставу надлежан за доношење одлуке о избору,
о предлогу за избор или престанку судијске функције. У одговору се даље
наводи да одлука сталног састава Високог савета судства о утврђивању по
стојања разлога за сумњу у стручност, оспособљеност или достојност иза
браних судија није одлука којом престаје судијска функција, већ је само основ за покретање поступка за разрешење, који ће се спровести у складу са
одредбама чл. 62. до 66. Закона о судијама. Наиме, прописивање посебног
основа за разрешење је, према наводу доносиоца оспореног Закона, у скла
ду са одредбом члана 148. став 1. Устава која утврђује да се разлози за раз
решење судије пропис ују законом. Из истих разлога, доносилац сматра да
оспорене одредбе Закона нис у несагласне ни са чл. 146. и 149. Устава. Што
се тиче разлога за оспоравање одредаба члана 5. став 1. и члана 7. Закона у
однос у на члан 147. Устава, у одговору се истиче да се преиспитивањем од
луке првог састава Високог савета судства о предлогу за избор не задире у
изборну надлежност Народне скупштине, јер последица одлуке сталног са
става Високог савета судства, којом се утврђује постојање разлога који ука
зују на сумњу у стручност, оспособљеност и достојност, односно постоја
ња разлога који указују на повреду поступка у доношењу одлуке о предлогу
за избор појединог судије, јесте покретање поступка за разрешење судије,
при чему треба имати у виду да је Високи савет судства, у складу са одред
бама Устава и Закона о судијама, надлежан за спровођење поступка и до
ношење одлука о разрешењу судије, односно одлуке о престанку судијске
функције. У погледу оспоравања члана 6. Закона у однос у на одредбе чла
на 21. став 2. Устава, те одредбе члана 14. Европске конвенције за зашти
ту људских права и основних слобода и члана 1. Протокола број 12 уз ову
конвенцију, којима је зајемчена забрана дискриминације, доносилац оспо
реног Закона сматра да се у конкретном случају ради о посебној сит уацији
и да се оспореним одредбама члана 6. Закона сви учесници у поступку оп
штег избора стављају у исти правни положај. Такође треба имати у виду да
је покретање поступка за разрешење судије ограничено само на поједине
судије, и то само у случају ако стални састав Високог савета судства у по
ступку преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о из
бору, односно о предлогу за избор појединог судије утврди да су постоја
ли разлози који указују на сумњу у стручност, оспособљеност и достојност
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тог судије у време доношења одлуке, односно ако утврди постојање раз
лога који указују на повреду поступка у доношењу одлуке о избору, или о
предлогу за избор.
II
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио следеће:
Народна скупштина је донела Закон о изменама и допунама Закона о
судијама („Службени гласник РС“, број 101/10), на седници од 29. децембра
2010. године. Закон је ступио на снагу 30. децембра 2010. године.
Оспореном одредбом члана 2. Закона допуњен је члан 64. став 2. основ
ног текста Закона којим је било предвиђено да се поступак за разрешење
покреће предлогом председника суда, председника Врховног касационог
суда, органа надлежних за вредновање рада судије и Дисциплинске коми
сије, тако да овај поступак сада може покренути и Високи савет судства по
службеној дужности.
Оспореном одредбом члана 5. став 1. Закона in fine је прописано да ће
стални састав Високог савета судства донети критеријуме и мерила за оцену
стручности, оспособљености и достојности, у складу са којима ће се спро
вести преиспитивање одлука првог састава Високог савета судства о пре
станку судијске дужности судија из члана 101. Закона о судијама („Службе
ни гласник РС“, бр. 116/08, 58/09 – Одлука УС и 104/09).
Чланом 6. Закона прописано је: да ће стални састав Високог савета суд
ства преиспитати одлукe првог састава Високог савета судства о избору на
сталну судијску функцију, односно одлуке о предлогу за избор судија који се
први пут бирају, ради утврђивања постојања разлога који указују на сумњу
у стручност, оспособљеност и достојност појединог судије, односно посто
јања разлога који указују на повреду поступка у доношењу одлуке о избору
или предлогу за избор појединог судије (став 1); да одлука сталног саста
ва Високог савета судства којом се утврђује постојање разлога из става 1.
овог члана, представља посебан основ за покретање поступка за разреше
ње (став 2); да поступак за разрешење из става 2. овог члана, стални састав
Високог савета судства покреће по службеној дужности (став 3); да ће пр
во вредновање рада судија које су први пут изабране на судијску функцију
извршити стални састав Високог савета судства (став 4).
Оспореним чланом 7. Закона прописано је да ће критеријуме и мери
ла из члана 5. став 1. овог закона донети стални састав Високог савета суд
ства у року од 15 дана од дана избора чланова сталног састава Високог са
вета судства из реда судија.
III
Уставом Републике Србије утврђено је: да је владавина права основна
претпоставка Устава и да почива на неот уђивим људским правима, као и да
се владавина права остварује слободним и непосредним изборима, уставним
јемствима људских и мањинских права, поделом власти, независном судском
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влашћу и повиновањем власти Уставу и закону (члан 3); да су пред Уста
вом и законом сви једнаки, да свако има право на једнаку законску зашти
ту, без дискриминације, да је забрањена свака дискриминација, непосредна
или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, на
ционалне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, по
литичког или другог уверења, имовног стања, култ уре, језика, старости и
психичког или физичког инвалидитета, као и да се не сматрају дискрими
нацијом посебне мере које Република Србија може увести ради постиза
ња пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у неједна
ком положају са осталим грађанима (члан 21); да се јемчи једнака заштита
права пред судовима и другим државним органима, имаоцима јавних овла
шћења и органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе,
те да свако има право на жалбу или друго правно средство против одлуке
којом се одлучује о његовом праву, обавези или на закону заснованом ин
терес у (члан 36); да је судијска функција стална и да се, изузетно, лице које
се први пут бира за судију бира на три године (члан 146); да Народна скуп
штина, на предлог Високог савета судства, бира за судију лице које се први
пут бира на судијску функцију, да мандат судији који је први пут изабран
на судијску функцију траје три године, те да Високи савет судства, у скла
ду са законом, бира судије за трајно обављање судијске функције, у истом
или другом суду (члан 147. ст. 1. до 3); да судији престаје судијска функци
ја на његов захтев, наступањем законом прописаних услова или разреше
њем из законом предвиђених разлога, као и ако не буде изабран на сталну
функцију, да одлуку о престанку судијске функције доноси Високи савет
судства, да против ове одлуке судија има право жалбе Уставном суду, да
изјављена жалба искључује право на подношење уставне жалбе и да се по
ступак, основи и разлози за престанак судијске функције, као и разлози за
разрешење од дужности председника суда, уређују законом (члан 148); да
је судија у вршењу судијске функције независан и потчињен само Уставу
и закону и да је забрањен сваки утицај на судију у вршењу судијске функ
ције (члан 149); да закони и сви други општи акти не могу имати повратно
дејство (члан 197. став 1).
Чланом 14. Европске конвенције за заштит у људских права и основ
них слобода („Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, бр. 9/03, 5/05
и 7/05 и „Службени гласник РС“, број 12/10) утврђено је да се уживање пра
ва и слобода предвиђених у овој конвенцији обезбеђује без дискриминаци
је по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест,
политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза
с неком националном мањином, имовно стање, рођење или други стат ус,
док је одредбама члана 1. Протокола број 12 уз ову конвенцију утврђено да
ће се свако право које закон предвиђа остваривати без дискриминације по
било ком основу као нпр. полу, раси, боји коже, језику, вероисповести, по
литичком и другом уверењу, националном или друштвеном пореклу, по
везаности с националном мањином, имовини, рођењу или другом стат ус у
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и да јавне власти неће ни према коме вршити дискриминацију по основи
ма као што су они поменути у ставу 1.
IV
1. Оцена уставности члана 2. Закона
Приликом оцене уставности члана 2. оспореног Закона, Уставни суд је
најпре утврдио да се овом оспореном одредбом Закона допуњава системско
решење у основном тексту Закона о судијама, којим су одређени овлашћени
предлагачи за покретање поступка за разрешење судије. Наиме, овом одред
бом оспореног Закона је предвиђено да и Високи савет судства може покре
нути поступак за разрешење судије по службеној дужности. Поводом ове
допуне Закона, Уставни суд је оценио да предвиђање могућности да Високи
савет судства, по службеној дужности, буде покретач предлога за разреше
ње судије, произлази из његове надлежности да доноси одлуку о престан
ку судијске функције и да утврђује разлоге за разрешење судије, уколико су
испуњени неки од законских услова за разрешење из члана 62. Закона о су
дијама, што значи да орган који одлучује о разлозима за разрешење судије,
мора имати овлашћење да може, уколико сазна за постојање неких од разло
га из члана 62. Закона, самостално да реагује подношењем предлога за раз
решење, а не да буде препуштен вољи других предлагача да покрену посту
пак за разрешење судије. Уколико не би била дата могућност Високом савет у
судства да може самостално покренути поступак за разрешење судије, то би
могло довести до тога да бројне иницијативе, које сагласно члану 64. став
1. Закона о судијама може поднети свако лице, а за које се утврди да има
ју основа за покретање поступка за разрешење остану нереализоване, за
то што Високи савет судства не би могао да самостално покрене поступак.
Покретање поступка по службеној дужности, према оцени Уставног суда,
значи правовремено деловање органа у испуњавању својих послова за које
је одговоран, јер одговорност подразумева и пуну контролу над поступком
који одређени орган спроводи. Заштита судије против кога је покренут по
ступак за разрешење омогућена је одредбама члана 66. Закона о судијама,
којима је одређен положај судије у поступку за разрешење и гарантовано
право да одмах буде обавештен о разлозима за покретање поступка, да се
упозна са предметом, пратећом документацијом и током поступка и да сам
или преко заступника пружи објашњења и доказе за своје наводе, као и да
своје наводе усмено изложи пред Високим саветом судства. На тај начин је
омогућена контрола Високог савета судства да у поступку који је покренуо
по службеној дужности и који самостално води буду испоштована начела
јавности и расправности, која представљају темељене принципе процесног
права којима се обезбеђује фер и непристрасан поступак.
Полазећи од изложеног, Уставни суд је обуставио поступак за оцену
уставности оспорене одредбе члана 2. Закона о изменама и допунама За
кона о судијама, сагласно одредби члана 57. тачка 2) Закона о Уставном су
ду („Службени гласник РС“, број 109/07).
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2. Оцена уставности члана 5. став 1. in fine и члана 7. Закона
У погледу оцене уставности одредбе члана 5. став 1. оспореног Закона,
Уставни суд констат ује да је у овој одредби Закона једино спорна одредба
става 1. in fine, којом је предвиђено да ће Високи савет судства поступак
преиспитивања раније донетих одлука о престанку судијске дужности во
дити у складу са критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспосо
бљености и достојности које ће донети стални састав Високог савета суд
ства. Оцењујући уставност оспорене одредбе, Уставни суд је пошао, најпре,
од одредбе Устава о праву на једнаку заштит у права (члан 36. став 1. Устава).
У том смислу, Уставни суд подсећа да је први састав Високог савета судства
пре спровођења поступка општег избора судија, донео 2. јула 2009. године
Одлуку о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспосо
бљености и достојности за избор судија и председника судова („Службени
гласник РС“, број 49/09), којом су утврђени критеријуми и мерила за избор
судија. На основу критеријума и мерила из ове одлуке, први састав Високог
савета судства је извршио избор између пријављених кандидата за обавља
ње судијске функције и донео одлуке о избору судија за поједине судове,
као и одлуке о престанку судијске функције за одређени број судија. Како
се одредбом члана 5. став 1. оспореног Закона предвиђа преиспитивање на
ведених одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске
дужности, које су донете на основу већ утврђених критеријума и мерила,
Уставни суд је оценио да се у започетом поступку – који још није окончан
и који се налази у фази одлучивања по правном леку – не може извршити
промена акта на основу кога је донета одлука у првом степену, јер би се на
тај начин нарушило уставно начело правне сигурности из члана 36. став 1.
Устава. Уставни суд још једном подвлачи да се поступак по свим правним
лековима који стоје на располагању неизабраним судијама мора окончати
на основу истих критеријума на основу којих је извршен њихов избор, јер
се само на тај начин може обезбедити остварење Уставом зајемченог пра
ва на једнаку заштит у права пред судовима.
Полазећи од наведеног правног става, Уставни суд је сагледавањем оспо
рених уставноправних питања на основу којих се оспорава члан 5. став 1. За
кона in fine нашао да се у конкретном случају наведена одредба оспореног За
кона мора тумачити не само граматички, већ и циљно. Наиме, према схватању
Уставног суда, речи: ‘’у складу са критеријумима и мерилима које ће донети
стални састав Високог савета судства’’, могу имати само значење овлашћења
и обавезе Високог савета судства да већ прописане постојеће критеријуме
ближе разради у циљу целовитијег и објективнијег сагледавања стручности,
оспособљености и достојности судија чији се избор преиспитује. На овај на
чин деловањем Високог савета судства, према схватању Уставног суда, не би
био нарушен Уставом зајемчени принцип правне сигурности, јер би се на тај
начин отклониле све нејасноће поводом примене ових критеријума, на које
су у својим жалбама поднетим Уставном суду указивале и неизабране судије.
С тим у вези, Уставни суд подсећа да и Европски суд за људска пра
ва инсис тира на квалитет у законских одредаба, а то значи на њиховој
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приступачности, јасноћи и предвидљивости у последицама. Законска од
редба мора са довољно прецизности да пружи грађанину могућност да при
лагоди своје понашање и да, према околностима конкретног случаја, у ра
зумном степену предвиди последице које ће произаћи из одређеног акта.
При томе није неопходно да законске одредбе буду предвидиве са потпу
ном извесношћу, чије тумачење и примена зависе од праксе (Одлука Европ
ског суда за људска права у предмет у Sunday Times против Уједињеног Кра
љевства, од 29. априла 1979. године, & 49).
Поводом изложеног, Уставни суд констат ује да је Високи савет судства
на основу наведеног члана 5. став 1. Закона о изменама и допунама Закона
о Високом савет у судства донео Правила за примену Одлуке о утврђивању
критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности
и за поступак преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства
о престанку судијске дужности („Службени гласник РС“, број 35/11). Из
самог назива овог акта се види да је Високи савет судства, поред уређива
ња поступка преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства
у поступку општег избора судија, уредио и правила за примену већ донете
Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспосо
бљености и достојности из 2009. године. Према томе, Високи савет судства
није донео акт којим је утврдио неке нове критеријуме који ће се примењи
вати у поступку преиспитивања одлука првог састава Високог савета суд
ства, већ је само утврдио правила по којима ће се критеријуми и мерила из
2009. године примењивати у том поступку. Како се овим актом само уре
ђују правила примене већ постојећих критеријума за избор судија и у по
ступку преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства, који
је отпочео 15. јуна 2011. године, што значи више од пет месеци након сту
пања на снагу оспореног Закона (30. децембар 2010. године), као и након
ступања на снагу наведених правила, тиме се, према оцени Уставног суда,
не крши уставно правило о забрани повратног дејства аката нижих од за
кона, из члана 197. став 1. Устава. Из истих разлога Уставни суд сматра да
се актом којим се само утврђују правила примене већ донетих критеријума
приликом спровођења поступка преиспитивања одлука првог састава Висо
ког савета судства, не може довести до нарушавања уставног начела забра
не дискриминације, јер се на тај начин не могу довести у различит положај
судије у јединственом изборном поступку, тј. да се различити критеријуми
примењују у фази доношења одлуке и у фази одлучивања о приговору по
водом донете одлуке првог састава Високог савета судства.
Будући да је одредба члана 7. Закона по својој садржини у правној и
логичкој вези са наведеним критеријумима и мерилима из члана 5. став 1.
Закона, Уставни суд сматра да из истих разлога ни ова одредба Закона ни
је у супротности са Уставом.
Полазећи од свега изложеног, Уставни суд је обуставио поступак за оце
ну уставности оспорене одредбе члана 5. став 1. in fine и члана 7. Закона о
изменама и допунама Закона о судијама, сагласно одредби члана 57. тачка
2) Закона о Уставном суду.
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3. Оцена уставности члана 6. Закона
Поступак оцене уставности члана 6. оспореног Закона Уставни суд за
почиње подсећањем да је оспореним одредбама предвиђено преиспитива
ње одлука првог састава Високог савета судства о избору судија на стал
ну судијску функцију, као и одлука о предлогу за избор судија који се први
пут бирају. Преиспитивање наведених одлука врши стални састав Високог
савета судства ради утврђивања постојања разлога који указују на сумњу у
стручност, оспособљеност и достојност појединог изабраног судије, одно
сно постојања разлога који указују на повреду поступка у доношењу ових
одлука. Одлука сталног састава Високог савета судства којом се утврђује
постојање наведених разлога, представља посебан основ за покретање по
ступка за разрешење, који по службеној дужности покреће стални састав
Високог савета судства, а не одлуку на основу које судији престаје судијска
функција. Како оспореним чланом 6. Закона није прописан неки посебан
поступак за разрешење судије, то се, према оцени Уставног суда, поступак
разрешења на основу одлуке Високог савета судства о постојању разлога ко
ји указују на сумњу у стручност, оспособљеност и достојност појединог иза
браног судије, односно постојања разлога који указују на повреду поступка
у доношењу ових одлука спроводи сагласно одредбама чл. 62. до 66. Зако
на о судијама којима је уређено разрешење судије као системско решење.
Како одлука сталног састава Високог савета судства донета након пре
испитивања одлука првог састава Високог савета судства о избору суди
ја на сталну судијску функцију и предлогу за избор судија који се први пут
бирају, представља посебан основ за покретање поступка за разрешење су
дије, то је, према оцени Уставног суда, потребно најпре сагледати како је
према Уставу и закону уређен инстит ут разрешења судије. Одредбом чла
на 148. став 1. Устава утврђено је да судији престаје судијска функција на
његов захтев, наступањем законом прописаних услова или разрешењем из
законом предвиђених разлога, као и ако не буде изабран на сталну функ
цију. Из наведене одредбе Устава произлази да је разрешење судије само
један од начина престанка судијске функције, као и да су разлози за разре
шење судије уређени законом, а не Уставом. Одредбама члана 148. ст. 2. и
3. Устава утврђено је да одлуку о престанку судијске функције доноси Ви
соки савет судства, као и да се поступак, основи и разлози за престанак су
дијске функције уређују законом, чиме је Уставом одређен орган који до
носи одлуке о престанку судијске функције, али је зато закону препуштено
да уреди поступак, основе и разлоге за престанак судијске функције, што
значи и разрешења као једног од начина престанка судијске функције. Са
гласно наведеном, одредбама чл. 62. до 66. Закона о судијама прописани су
разлози за разрешење судије, надлежност и покретање поступка за разре
шење, поступак пред Високим саветом судства и положај судије у поступ
ку. Чланом 62. Закона о судијама предвиђени су разлози због којих судија
може бити разрешен, а ти разлози су следећи: када је осуђен за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи
во дело које га чини недостојним судијске функције, кад нестручно врши
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функцију или због учињеног тешког дисциплинског прекршаја. Из ове од
редбе Закона јасно произлази да разлози за разрешење судије подразуме
вају постојање одређених субјективних околности због којих се судија не
може више сматрати достојним, односно стручним или оспособљеним за
обављање судијске функције, односно да је судија својим поступцима и не
адекватним радом скривио разрешење судијске функције коју је обављао.
Одредбама члана 64. ст. 2. и 3. Закона о судијама је, поред осталог, прописа
но да Високи савет судства може покренути поступак за разрешење судије
по службеној дужности, као и да овај орган утврђује разлоге за разрешење
судије. Како из наведеног следи да Високи савет судства по службеној ду
жности може покренути поступак за разрешење судије, то значи да је овај
орган дужан да пре покретања поступка утврди чињенице које могу пред
стављати сумњу да поједини судија не обавља судијску функцију стручно,
да за исту није оспособљен или да није достојан да је обавља. На тај начин,
по оцени Уставног суда, преиспитивање одлука првог састава Високог са
вета судства о избору судија и о предлогу за избор судија из члана 6. став
1. Закона, представља претходну радњу у којој Високи савет судства прове
рава да ли постоје евент уални разлози због којих би поједини судија могао
бити разрешен судијске функције, па тек ако утврди да такви разлози по
стоје доноси одлуку која представља посебан основ за покретање поступ
ка разрешења судије по службеној дужности, у поступку који је прописан
Законом и којим је одређен положај судије у том поступку на начин да су
дија има право да одмах буде обавештен о разлозима за покретање поступ
ка, да се упозна с предметом, пратећом документацијом и током поступка
и да сам или преко заступника пружи објашњења и доказе за своје наво
де, као и да своје наводе усмено изложи пред Високим саветом судства. То
конкретно значи да је оспореним одредбама члана 6. Закона уређена мате
рија која је предмет законске регулативе, јер је оспореним одредбама чла
на 6. Закона уређен поступак за утврђивање посебног основа за покретање
поступка за разрешење судије од стране Високог савета судства по службе
ној дужности.
Међутим, оно што је спорно за Уставни суд је правац преиспитива
ња одлука првог састава Високог савета судства о избору судија на сталну
функцију, односно одлука о избору судија који се први пут бирају. Наиме,
стални састав Високог савета судства може преиспитивати сваку одлуку о
избору судија коју је донео први састав Високог савета судства у два прав
ца: са једне стране, како би утврдио да ли постоје разлози који указују на
сумњу у стручност, оспособљеност и достојност појединог судије, а са друге
стране, како би утврдио да ли постоје разлози који указују на повреду по
ступка у доношењу одлуке о избору судије. Први правац преиспитивања
одлука првог састава Високог савета судства у смислу утврђивања разло
га који указују на сумњу у стручност, оспособљеност и достојност поједи
ног изабраног судије је, према оцену Уставног суда, једини могући правац
преиспитивања одлука о избору и предлога одлука о избору судија, јер је
сагласан инстит ут у разрешења судије, тј. разлозима због којих се судија
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може разрешити судијске функције. Уколико стални састав Високог савета
судства утврди да постоје разлози за сумњу у стручност, оспособљеност и
достојност појединог судије, донеће одлуку која ће представљати основ за
покретање поступка за разрешење тог судије.
Сагласно наведеном, Уставни суд је оценио да законодавац није преко
рачио своја овлашћења када је законом прописао један нови основ за покре
тање поступка разрешења изабраног судије у поступку првог општег избора
судија, јер се ради о материји која се уређује законом. Што се пак правне при
роде овог инстит ута тиче, тј. разлога због којих изабрани судија може бити
разрешен, а који подразумевају постојање одређених субјективних разлога
због којих се вршилац ове функције не може више сматрати достојним, одно
сно стручним за њено обављање, Уставни суд је оценио да је овај критеријум
задовољен само приликом преиспитивања одлука првог састава Високог са
вета судства о избору судија на сталну судијску функцију, односно предлогу
одлука о избору судија који се први пут бирају у случају када се утврђује по
стојање разлога у њихову стручност, оспособљеност и достојност која је до
вела до одлуке о избору, односно предлогу за избор за обављање ове функ
ције. Наиме, само у тој ситуацији ради се о разлозима због којих неки судија
може бити разрешен, тј. о тзв „скривљеним разлозима“ који једно лице чи
не недостојним или нестручним за обављање ове функције. Имајући у виду
наведено, Уставни суд је констатовао да одредбе члана 6. става 1. оспореног
Закона у делу који се односи на преиспитивање одлука првог састава Висо
ког савета судства о избору судија на сталну судијску функцију и предлога
одлука о избору судија који се први пут бирају на ту функцију, ради утвр
ђивања постојања разлога у њихову стручност, оспособљеност и достојност
није у супротности са Уставом, јер је основ за разрешење прописан законом
и у складу је са правном природом овог инстит ута.
Како је Уставни суд констатовао да у наведеном делу члан 6. став 1.
Закона није у супротности са одредбама члана 148. Устава, јер се, сагла
сно овој одредби Устава, законом уређује поступак за утврђивање осно
ва за покретање поступка разрешења појединог судије, то у том делу члан
6. став 1. Закона није у супротности ни са одредбама члана 146. став 1.
Устава, којом је утврђена сталност судијске функције, одредбом члана 147.
став 1. Устава, којом је утврђена надлежност Народне скупштине за из
бор судије који се први пут бира и одредбама члана 149. Устава којима је
зајемчена независност у вршењу судијске функције, јер законодавац није
прекорачио своја овлашћења у уређивању поступка, основа и разлога за
разрешење појединог судије, па стога прописивањем новог основа за раз
решење појединог судије није нарушио права која су утврђена наведеним
уставним одредбама.
Из истих разлога ни одредбе члана 6. ст. 2. до 4. Закона нис у у супрот
ности са наведеним одредбама Устава, јер се овим законским одредбама
само уређују правна питања која се односе на спровођење поступка преи
спитивања одлука првог састава Високог савета судства о избору судија на
сталну функцију и предлога за избор судија који се први пут бирају и који
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су у правно последичној вези са одредбом члана 6. став 1. Закона, за коју је
Уставни суд утврдио да није у супротности са Уставом.
У погледу оцене уставности одредаба члана 6. Закона у односу на одред
бу члана 21. став 2. Устава, којом је утврђено начело забране дискриминаци
је – непосредне и посредне по било ком основу, Уставни суд је констатовао
да, како је одредбама члана 5. оспореног Закона предвиђено преиспитивање
свих одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске ду
жности донетих у поступку првог општег избора судија од стране сталног
састава Високог савета судства, то се оспореним одредбама члана 6. Зако
на, којима је предвиђено и преиспитивање одлука о избору судија и пред
лога о избору судија у општем изборном поступку, стављају у исти поло
жај све судије, учесници првог општег изборног поступка, јер су и одлуке
о избору, као и одлуке о неизбору судија предмет преиспитивања од стра
не сталног састава Високог савета судства. Поводом мишљења да се од
редбама члана 6. Закона изабране судије у првом општем избору стављају
у неравноправан положај, јер се само на њих односи увођење једног новог
основа за покретање поступка за разрешење, а који се неће примењивати
на судије које буду изабране након окончања првог општег избора судија,
Уставни суд је оценио да су решења из овог члана Закона прелазног карак
тера и као таква могу одступати од системских решења у Закону, јер имају
за циљ да правно разреше одређене конкретне односе на које се не може из
објективних разлога применити одређено опште решење из Закона. Стога,
према оцени Уставног суда, одредбе члана 6. Закона нис у у супротности са
одредбама члан 21. став 2. Устава, а самим тим ни са одредбама члана 14.
Европске конвенције за заштит у људских права и основних слобода, као
ни са одредбама члана 1. Протокола 12 уз ову конвенцију, јер се ради о за
штити истог правног начела – забране дискриминације по било ком основу.
Полазећи од свега изложеног, Уставни суд је обуставио поступак за оце
ну уставности оспорене одредбе члана 6. став 1. Закона о изменама и до
пунама Закона о судијама у делу који гласи: ‘’Стални састав Високог савета
судства преиспитаће одлуке првог састава Високог савета судства о избо
ру на сталну судијску функцију, односно одлуке о предлогу за избор суди
ја који се први пут бирају, ради утврђивања постојања разлога који указују
на сумњу у стручност, оспособљеност и достојност појединог судије’’, као
и члана 6. ст. 2. до 4. наведеног закона, сагласно одредби члана 57. тачка 2)
Закона о Уставном суду.
Што се, пак, тиче друге врсте разлога који се утврђују у поступку пре
испитивања одлука о избору судија на сталну судијску функцију, односно
одлука о предлогу за избор судија који се први пут бирају, а прописани су
чланом 6. став 1. оспореног Закона и односе се на сумњу у повреду спрове
деног поступка избора појединог судије који је спровео први састав Висо
ког савета судства, без учешћа изабраног судије, Уставни суд указује да се
на прописан начин уводи разлог за разрешење судије који није могао бити
скривљен од стране изабраног судије и који се не односи на његове личне
квалитете за обављање судијске функције, што у основи представља разлоге
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на којима се правни инстит ут разрешења и заснива. Наиме, разлози за раз
решење судије никако се не могу односити у процесном смислу на време
вођења поступка у коме је судија изабран на сталну судијску функцију, и
то у однос у на евент уалне повреде поступка које је скривио орган који је
поступак спровео и за које судија не може сносити никакву одговорност.
Другим речима, не може сумња у повреду правила процедуре представља
ти легитимни законски разлог за покретање поступка за разрешење. На тај
начин би, према оцени Уставног суда, дошло и до повреде начела правне си
гурности из члана 36. Устава, јер се у конкретном случају ради о доношењу
одлуке која може бити неповољнија за учесника у поступку и представља
ти посебан основ за покретање поступка за његово разрешење, а из разлога
што орган који је водио поступак није поштовао правила процедуре, на ко
је учесник у поступку није могао да утиче, нити их је он скривио. Имајући
у виду да је овакав вид преиспитивања одлука предвиђен само у поступку
преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о избору су
дија на сталну судијску функцију и да би се сумња у поступак избора суди
ја на сталну судијску функцију односила само на судије које се по први пут
бирају у складу са Законом о судијама из 2008. године, и ни у једном дру
гом поступку избора судија на сталну судијску функцију, то Уставни суд
констат ује да би се оваквим преиспитивањем одлука првог састава Висо
ког савета судства нарушило и уставно начело забране дискриминације из
члана 21. Устава, јер би само ове судије биле изложене преиспитивању од
лука о избору због сумње у повреду поступка који је водио надлежни ор
ган, а на које изабрани судија није имао никаквог утицаја.
На основу свега наведеног, Уставни суд је оценио да одредба члана 6.
став 1. Закона, у делу који гласи: ‘’односно постојања разлога који указују
на повреду поступка у доношењу одлуке о избору или предлогу за избор
појединог судије’’, није у сагласности са одредбама члана 21. став 2. и чла
на 36. став 1. Устава, којима су свима гарантована права на једнаку закон
ску заштит у, без дискриминације и на једнаку заштит у права пред држав
ним органима, као и са правном природом разлога за разрешење судије,
који подразумева постојање субјективних, а не објективних разлога који
до њега могу довести.
Уставни суд констат ује да из истих разлога наведени део одредбе чла
на 6. став 1. Закона није у сагласности ни са одредбама члана 14. Европске
конвенције за заштит у људских права и основних слобода, као ни са одред
бама члана 1. Протокола 12 уз ову конвенцију, јер се ради о заштити истог
правног начела – забране дискриминације по било ком основу.
V
На основу свега изложеног, Уставни суд је утврдио да одредба чла
на 6. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о судијама, у делу који
гласи: ‘’односно постојања разлога који указују на повреду поступка у до
ношењу одлуке о избору или предлогу за избор појединог судије’’, није у
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сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором и одлучио
као у тачки 1. изреке.
Уставни суд је такође, сагласно одредби члана 57. тачка 2) Закона о
Уставном суду, обуставио поступак за оцену сагласности одредаба члана
2, члана 5. став 1, у делу који гласи: „које ће донети стални састав Високог
савета судства“, члана 6. ст. 2. до 4. и члана 7. Закона о изменама и допуна
ма Закона о судијама са Уставом и потврђеним међународним уговором,
те је решио као у тачки 2. изреке.
Сагласно изнетом, Уставни суд је, на основу одредаба члана 45. тачка
1) и члана 46. тачка 7) Закона о Уставном суду, као и члана 84. Пословника
о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), до
нео Одлуку као у изреци.
На основу члана 168. став 3. Устава, даном објављивања Одлуке Устав
ног суда у „Службеном гласнику Републике Србије“ престаје да важи од
редба члана 6. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о судијама на
веденог у изреци, у делу који гласи: ‘’односно постојања разлога који указују
на повреду поступка у доношењу одлуке о избору или предлогу за избор
појединог судије’’ .
Одлука Уставног суда
Број: IУз-1634/2010 од 22. децембра 2011. године („Службени гласник РС“, број 8/12)

Решења о неприхватању иницијативa
Закон о судијама
(„Службени гласник РС“, бр. 116/08, 58/09, 104/09 и 101/10)
– члан 2. ст. 3. и 4, члан 18. став 2. и члан 21.
Упућивање судије у други државни орган или установу, односно међу
народну организацију у области правос уђа, представља законску могућ
ност која се у оквиру обављања судијске функције може остварити само
уз писмену сагласност судије, те оваквим уређивањем законодавац није
прекорачио своја овлашћења утврђена Уставом да се оснивање, органи
зација, надлежност, уређење и састав судова уређују законом.
Како је одредбом члана 154. Устава утврђено да Високи савет судства
врши и друге послове одређене законом, то оспореном одредбом члана 21.
став 4. Закона прописана надлежност Високог савета судства за доноше
ње решења о упућивању судије у други државни орган, инстит уцију или
међународну организацију, није несагласна са Уставом.
Оспорене одредбе Закона којима је предвиђена могућност да се одлу
ком Високог савета судства за време упућивања судија може ослободити вр
шења судијске функције, односно да се у случају упућивања у министарство
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надлежно за послове правос уђа судија обавезно ослобађа вршења судиј
ске функције, нис у несагласне са овлашћењем из члана 152. став 2. Уста
ва, према којем се законом уређује које су друге функције, послови или
приватни интереси неспојиви са судијском функцијом.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање
неуставности одредаба члана 2. ст. 3. и 4, члана 18. став 2. и члана 21. Зако
на о судијама („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 58/09, 104/09 и 101/10).
2. Одбацује се захтев за обуставу извршења појединачног акта или рад
ње која је предузета на основу Закона из тачке 1.
Образложење
Уставном суду поднетa је иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности члана 2. ст. 3. и 4, члана 18. став 2. и члана 21. Закона о судијама
(„Службени гласник РС“, бр. 116/08, 58/09, 104/09 и 101/10). У иницијативи
се наводи да оспорене одредбе Закона о судијама нис у у складу са циљеви
ма и начелима владавине права, поделе власти, забране сукоба интереса,
самосталности н независности судства, независности и непреместивости
судије, неспојивости судијске функције, једнаке доступности радних ме
ста и забране дискриминације, који су утврђени у чл. 1, 3, 4, 6, 21, 60, 142,
149, 150, 152. и 154. Устава и у општеприхваћеним правилима међународ
ног права. Подносилац иницијативе такође, тражи да Уставни суд до до
ношења коначне одлуке обустави извршење појединачних аката и радњи
предузетих на основу оспорених одредаба Закона о судијама.
У спроведеном поступку, Уставни суд је утврдио да је оспореним и са
њима повезаним одредбама Закона о судијама („Службени гласник РС“, бр.
116/08, 58/09, 104/09 и 101/10) прописано: да судија своју функцију врши
као сталну, изузев када се први пут бира за судију, да судија врши функ
цију у суду за који је изабран, да без своје сагласности судија не може бити
премештен ни упућен у други суд, осим у случајевима предвиђеним овим
законом и да судија може, уз своју сагласност, бити упућен на рад у дру
ги државни орган или установу, у складу са овим законом (члан 2); да су
дија само уз своју сагласност може бити премештен или упућен из једног у
други суд, други државни орган, установу или међународну организацију
у области правос уђа и да се сагласност даје у писменом облику и мора да
претходи доношењу решења о премештају или упућивању (члан 18. ст. 2. и
3); да судија може бити упућен, ради обављања стручних послова, у Висо
ки савет судства, министарство надлежно за правос уђе, инстит уцију над
лежну за обуку у правос уђу и међународну организацију у области право
суђа, да се упућивање из става 1. овог члана врши на предлог руководиоца

ЗАКОНИ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

31

органа, односно инстит уције или организације у коју се судија упућује, по
прибављеном мишљењу председника суда у коме судија врши своју функ
цију, уз сагласност судијe, да упућивање може трајати најдуже три године,
да решење о упућивању доноси Високи савет судства и да се за време упу
ћивања судија може ослободити вршења судијске функције, на основу од
луке Високог савета судства и да се у случају упућивања у министарство
надлежно за послове правос уђа судија обавезно ослобађа вршења судиј
ске функције (члан 21); да судија не може бити на функцијама у органима
који доносе прописе и органима извршне власти, јавним службама и орга
нима покрајинске аутономије и јединица локалне самоуправе и да судија
не може бити члан политичке странке, нити политички деловати на дру
ги начин, бавити се било којим јавним или приватним плаћеним послом,
нити пружати правне услуге или савете уз накнаду, да изузетно од става 1.
овог члана, судија може бити члан органа управљања инстит уције надле
жне за обуку у правос уђу, на основу одлуке Високог савета судства, у скла
ду са посебним законом, да су са судијском функцијом неспојиве и друге
службе, послови и поступци који су опречни достојанству и независности
судије или штете угледу суда, да Високи савет судства одлучује који су по
ступци опречни достојанству и независности судије и штетни по углед су
да, на основу Етичког кодекса, да судија може, ван радног времена, да се
без посебног одобрења бави наставном и научном делатношћу уз накна
ду, и да у случајевима одређеним законом, судија може, у току радног вре
мена, да обавља наставну и научну делатност у инстит уцији надлежној за
обуку у правос уђу (члан 30. ст. 1. до 6).
Уставом Републике Србије је утврђено: да је Република Србија држава
српског народа и свих грађана који у њој живе, заснована, поред осталог, на
владавини права и социјалној правди (члан 1), да се владавина права оства
рује слободним и непосредним изборима, уставним јемствима људских и
мањинских права, поделом власти, независном судском влашћу и повино
вањем власти Уставу и закону (члан 3. став 2); да је судска власт независна
(члан 4. став 4); да нико не може вршити државну или јавну функцију ко
ја је у сукобу са његовим другим функцијама, пословима или приватним
интересима и да се постојање сукоба интереса и одговорност при његовом
решавању одређује Уставом и законом (члан 6); да су сви пред Уставом и
законом једнаки, да свако има право на једнаку законску заштит у, без дис
криминације и да је забрањена свака дискриминација, непосредна или по
средна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне
припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког
или другог уверења, имовног стања, култ уре, језика, старости и психичког
или физичког инвалидитета (члан 21. ст. 1. до 3); да свако има право на сло
бодан избор рада, да су свима, под једнаким условима, доступна сва рад
на места (члан 60. ст. 2. и 3); да Република Србија уређује и обезбеђује ор
ганизацију, надлежност и рад републичких органа (члан 97. тачка 16); да је
судска власт јединствена на територији Републике Србије, да су судови са
мостални и независни у свом раду и суде на основу Устава, закона и других
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општих аката, када је то предвиђено законом, општеприхваћених правила
међународног права и потврђених међународних уговора, да је расправља
ње пред судом јавно и може се ограничити само у складу с Уставом, да у су
ђењу учествују судије и судије поротници, на начин утврђен законом, да се
законом може прописати да у одређеним судовима и у одређеним ствари
ма суде само судије и да суд суди у већу, а законом се може предвидети да
у одређеним стварима суди судија појединац (члан 142); да је судија у вр
шењу судијске функције независан и потчињен само Уставу и закону и да
је сваки утицај на судију у вршењу судијске функције забрањен (члан 149);
да судија има право да врши судијску функцију у суду за који је изабран
и само уз своју сагласност може бити премештен или упућен у други суд
и да у случају укидања суда или претежног дела надлежности суда за који
је изабран, судија изузетно може без своје сагласности бити трајно преме
штен или упућен у други суд, у складу са законом (члан 150); да је забрање
но политичко деловање судија и да се законом уређује које су друге функ
ције, послови или приватни интереси неспојиви са судијском функцијом
(члан 152); да је Високи савет судства независан и самосталан орган који
обезбеђује и гарант ује независност и самосталност судова и судија, да Ви
соки савет судства има 11 чланова, да у састав Високог савета судства ула
зе председник Врховног касационог суда, министар надлежан за правосуђе
и председник надлежног одбора Народне скупштине, као чланови по по
ложају и осам изборних чланова које бира Народна скупштина, у складу са
законом, да изборне чланове чине шест судија са сталном судијском функ
цијом, од којих је један са територије аутономних покрајина, и два углед
на и истакнута правника са најмање 15 година искуства у струци, од којих
је један адвокат, а други професор правног факултета, да председници су
дова не могу бити изборни чланови Високог савета судства, да мандат чла
нова Високог савета судства траје пет година, осим за чланове по положају
и да члан Високог савета судства ужива имунитет као судија (члан 153); да
Високи савет судства бира и разрешава судије, у складу са Уставом и зако
ном, предлаже Народној скупштини избор судија приликом првог избора
на судијску функцију, предлаже Народној скупштини избор председника
Врховног касационог суда и председника судова, у складу са Уставом и за
коном, учествује у поступку за престанак функције председника Врховног
касационог суда и председника судова, на начин предвиђен Уставом и за
коном, врши и друге послове одређене законом (члан 154).
Из наведених одредаба Устава следи да је Република Србија надлежна
да уреди и обезбеди организацију, надлежност и рад републичких орга
на, као и да су судови самостални и независни органи којима у Републици
Србији припада судска власт, чије се оснивање, организација, надлежност,
уређење и састав уређују законом. На тај начин је самим Уставом опреде
љен предмет закона који регулише, поред осталог, материју права и дужно
сти судије у обављању судијске функције, што, између осталог, обухвата за
брану да судија без своје сагласности може бити премештен или упућен у
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други суд, осим у случајевима предвиђеним овим законом и да судија мо
же, уз своју сагласност, бити упућен на рад у други државни орган или уста
нову или међународну организацију у области правос уђа, односно да су
дија може бити упућен, ради обављања стручних послова, у Високи савет
судства, министарство надлежно за правос уђе, инстит уцију надлежну за
обуку у правос уђу и међународну организацију у области правос уђа. Има
јући у виду да упућивање судије у други државни орган или установу, од
носно међународну организацију у области правосуђа, предвиђено оспоре
ним одредбама чл. 2, 18. и 21. Закона, представља законску могућност која
се у оквиру обављања судијске функције може остварити само уз писмену
сагласност судије (члан 18. став 3. Закона), Уставни суд је заузео станови
ште да оваквим уређивањем законодавац није прекорачио своја овлашће
ња утврђена Уставом да се оснивање, организација, надлежност, уређење
и састав судова уређују законом.
Полазећи од тога да се уређење власти у правном поретку Републике
Србије темељи на подели власти, Уставни суд истиче да је вршење судске
власти поверено судовима, чије оснивање, организацију, надлежност, уре
ђење и састав пропис ује закон (члан 143. ст. 1. и 2. Устава). Једну од најва
жнијих гаранција независности судства представља начело уставности и
законитости. У складу са њим, судови суде на основу Устава, закона и дру
гих општих аката, када је то предвиђено законом, општеприхваћених пра
вила међународног права и потврђених међународних уговора (члан 142.
став 2. Устава). Када је реч о самосталности судова, Уставни суд указује да
су судови, као носиоци судске власти, самостални државни органи, који су
како у организационом, тако и у функционалном смислу, издвојени и неза
висни у однос у на носиоце законодавне и извршне власти, као и у однос у
на остале органе управе. Полазећи од одредбе члана 152. став 2. Устава, да
се законом уређује које су друге функције, послови или приватни интереси
неспојиви са судијском функцијом, Уставни суд је имао у виду да су одред
бама члана 30. Закона о судијама утврђене функције у органима на којима
судија не може бити и послови које не може обављати, па је стога, стано
вишта да оспорене одредбе члана 21. ст. 5. и 6. Закона о судијама којима је
предвиђена могућност да се одлуком Високог савета судства за време упу
ћивања судија може ослободити вршења судијске функције, односно да се
у случају упућивања у министарство надлежно за послове правосуђа судија
обавезно ослобађа вршења судијске функције, нису несагласне са наведеним
овлашћењем из члана 152. став 2. Устава. Поводом навода иницијативе да
одредбом члана 154. Устава није утврђена надлежност Високог савета суд
ства за упућивање судија на рад у друге органе и организације, нити осло
бођење од вршења судијске функције, Уставни суд је оценио да ови наво
ди иницијатора нис у оправдани, с обзиром на то да наведеном уставном
одредбом није исцрпљена надлежност Високог савета судства, јер је њо
ме утврђено да Високи савет судства врши и друге послове одређене зако
ном, из чега произлази да је један од послова Високог савета судства, који су
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одређени законом и доношење решења о упућивању судије у други држав
ни орган, инстит уцију или међународну организацију, сагласно одредби
члана 21. став 4. Закона о судијама.
На основу свега наведеног, Уставни суд је оценио да се разлозима на
веденим у иницијативи не доводи у сумњу уставност оспорених одредаба
члана 2. ст. 3. и 4, члана 18. став 2. и члана 21. Закона о судијама, па сагласно
одредби члана 53. став 3. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“,
број 109/07), није нашао основа за покретање поступка за оцену уставности
одредаба члана 2. ст. 3. и 4, члана 18. став 2. и члана 21. Закона о судијама.
Како је Суд донео коначну одлуку, захтев за обуставу извршења поје
диначног акта или радње предузете на основу оспорених одредаба Закона
о судијама, је одбацио, сагласно одредби члана 56. став 3. Закона о Устав
ном суду, одлучујући као у тачки 2. изреке.
На основу свега изложеног и одредаба члана 46. тач. 3) и 5) Закона о
Уставном суду, Уставни суд је донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-338/2009 од 17. новембра 2011. године

Закон о изменама и допунама Закона
о јавном тужилаштву
(„Службени гласник РС“, број 101/10)
– чл. 1, 2, и 6, члан 7. ст. 2. до 4. и чл. 8. и 9.
Прописивањем овлашћења Државног већа тужилаца да по службе
ној дужности покреће поступак за разрешење носилаца јавнот ужилачке
функције не ограничавају се права зајемчена Уставом и потврђеним ме
ђународним уговорима.
Оспорене одредбе којима је уведен приговор као ново правно сред
ство у поступку одлучивања о постојању разлога за престанак јавнот у
жилачке функције, а које има ремонстративни и не искључује деволутив
ни карактер, нис у у супротности са Уставом и Европском конвенцијом
за заштит у људских права и основних слобода , већ обезбеђују већи сте
пен заштите, а у оквиру стандарда које подразумева зајемчено право на
правично суђење.
Установљавањем права на приговор против одлука првог састава Др
жавног већа тужилаца не задире се у надлежност Уставног суда, већ се
уводи додатна фаза поступка пре обраћања Уставном суду, која подноси
оцу приговора обезбеђује упознавање са предметом, расправљање, кон
традикторни поступак, образложену одлуку и друге елементе који пред
стављају захтеве правичног суђења.
Полазећи од тога да су критеријуми и мерила који се примењују у
поступку преиспитивања одлука првог састава Државног већа тужила
ца непромењени, а Правилником Државног већа тужилаца само ближе
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уређен поступак преиспитивања и начин примене прописаних критери
јума и мерила, са циљем целовитијег и објективнијег сагледавања струч
ности, оспособљености и достојности носилаца јавнот ужилачке функ
ције, није нарушен Уставом зајемчени принцип правне сигурности, нити
уставно правило о забрани повратног дејства аката нижих од закона, из
члана 197. став 1. Устава.
Уставни суд је оценио да је Народна скупштина у поступку доношења
оспореног Закона изричито утврдила постојање општег интереса за по
вратно дејство појединих одредаба, те да није нарушена уставна забрана
повратног дејства општег правног акта, као и да је у потпуности испо
штована прописана процедура за доношење закона по хитном поступку.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Покреће се поступак за оцену уставности одредбе члана 7. став 1. За
кона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву („Службени гла
сник РС“, број 101/10), у делу који гласи: „односно постојања разлога који
указују на повреду поступка у доношењу одлуке о избору појединог заме
ника јавног тужиоца или предлогу за избор појединог јавног тужиоца и за
меника јавног тужиоца“.
2. Ово решење доставити Народној скупштини ради давања одговора.
3. Рок за давање одговора из тачке 2. је 15 дана од дана достављања Ре
шења Народној скупштини.
4. Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање
неуставности и несагласности са потврђеним међународним уговорима
одредаба чл. 1, 2. и 6, члана 7. ст. 2. до 4. и чл. 8. и 9. Закона из тачке 1, као
и поступка доношења овог закона.
Образложење
I
Уставном суду поднете су три иницијативе за покретање поступка за
утврђивање неуставности већег броја одредаба Закона о изменама и допу
нама Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС“, број 101/10).
Првом иницијативом оспорава се уставност одредаба члана 6. ст. 2. и 3. За
кона, док се другом иницијативом оспорава уставност одредаба чл. 1. и 2.
и чл. 6. до 9. Закона, као и сагласност члана 1. Закона са Европском кон
венцијом за заштит у људских права и основних слобода („Службени лист
СЦГ – Међународни уговори“, бр. 9/03, 5/05 и 7/05, „Службени гласник РС
– Међународни уговори“, број 12/10). Подносилац треће иницијативе оспо
рава уставност и сагласност са потврђеним међународним уговорима од
редаба члана 2. и чл. 6. до 8. Закона о изменама и допунама Закона о јав
ном тужилаштву.

36

БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

Подносилац прве иницијативе сматра да је члан 6. став 2. оспореног За
кона у супротности са чланом 161. став 4. Устава којим је утврђено да про
тив одлуке о престанку дужности јавни тужиоци и заменици јавних тужи
лаца имају право жалбе Уставном суду, зато што се оспореном одредбом
Закона не може прописивати да ће надлежност за решавање жалбе јавног
тужиоца и заменика јавног тужиоца преузети други орган, односно да ће
се поступци по жалбама окончати на други начин осим одлуком Уставног
суда. У погледу одредбе става 3. истог члана Закона иницијатор сматра да
је неуставна, јер се законом не може прописивати да се одређени акт и по
ступак прописан Уставом има сматрати нечим другим. Иницијатор такође
наводи да су спорним одредбама Закона повређени чл. 194. и 175. Устава,
јер се поступак пред Уставним судом и правно дејство одлука Уставног су
да могу уредити само Законом о Уставном суду, а не и неким другим зако
нима, па, самим тим, ни спорним одредбама Закона о изменама и допуна
ма Закона о јавном тужилаштву. У иницијативи се истиче да се оспореним
одредбама Закона пропис ује да ће се већ поднете жалбе окончати ступа
њем на снагу закона који је донет након подношења жалби, као и да ће се
већ поднете жалбе уступити другом органу као приговори, због чега ини
цијатор сматра да оспорене одредбе имају повратно дејство. Како је чланом
197. став 2. Устава изузетно дозвољено да поједине одредбе закона имају
повратно дејство ако то налаже општи интерес утврђен при доношењу за
кона, иницијатор сматра да разлози који су наведени у образложењу Пред
лога закона не дају поуздан основ да се утврди да постоји општи интерес
таквог значаја да он ‘’налаже’’ да оспорене одредбе Закона треба да имају
повратно дејство, нарочито истичући већ заузет став Уставног суда по овом
питању и обавезу рестриктивног тумачења наведене одредбе Устава, јер је
том одредбом утврђен изузетак од правила. Иницијатор такође истиче да
Закон о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву у целини није
у складу са Уставом због поступка доношења. По наводима иницијатора,
Предлог закона пре усвајања од стране Владе није био на јавној расправи,
која је обавезна сагласно члану 77. Закона о државној управи, док за по
ступак доношења Закона у Народној скупштини сматра да је у супротно
сти са одредбама чл. 2, 51. и 53. Устава, јер је учешће, утицај и одлучивање
у доношењу закона већини народних посланика онемогућено неблаговре
меним обавештавањем о предлогу закона и стављању на дневни ред, док
су неки народни посланици били раније обавештени и стављени у повољ
нији положај у одлучивању, те су тако, по мишљењу иницијатора, присво
јили сувереност. На крају, иницијатор предлаже да се до доношења конач
не одлуке Уставног суда обустави извршење појединачних аката и радњи
предузетих на основу оспореног Закона.
Подносилац друге иницијативе истиче да одредба члана 1. Закона није
у сагласности са одредбом члана 17. Европске конвенције, јер се ниједном
органу, па ни Државном већу тужилаца не може дати могућност да буде и
тужилац и судија у истој правној ствари. За одредбе члана 2. Закона ини
цијатор наводи да су противне члану 32. став 1. Устава, јер се неизабраним
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тужиоцима и заменицима јавних тужилаца, на основу овог оспореног чла
на Закона ускраћује већ започето право заштите пред Уставним судом. Сто
га иницијатор сматра да је оспорени Закон само ‘’закон потребе’’, којим се
привидно решавају само случајеви нереизабраних тужилаца и заменика
јавних тужилаца, што га због те селективности чини неуставним. Поред
тога, иницијатор сматра да је погрешно употребљена терминологија ко
ја није у складу са правном науком, јер правноснажност не може наступи
ти истеком рока за улагање приговора који представља правно средство,
а не правни лек, тако да је одредбом да одлука постаје правноснажна када
је потврђена у поступку по приговору правнички нетачна. Наиме, иници
јатор истиче да је жалба редован правни лек и да тек истеком рока за ње
но изјављивање или решавањем по жалби одлука постаје правноснажна,
а све што се после правноснажности одлуке улаже представља ванредни
правни лек, што жалба Уставном суду ни у ком случају није. Поводом од
редаба члана 6. Закона иницијатор истиче њихово ретроактивно дејство,
што је, по мишљењу иницијатора, у правној теорији и правним порецима
за овакве случајеве недопустиво. Иницијатор даље наводи да је спорно што
се уставна жалба преобраћује у приговор истом органу који је донео оспо
рену одлуку, па се тако жалби одузима деволутивно, а даје ремонстратив
но дејство. Према мишљењу иницијатора, у судски поступак који је у то
ку не може се задирати доношењем било којег закона, а то нарочито важи
за поступак пред Уставним судом чија је надлежност утврђена Уставом, а
не законом. Подносилац иницијативе даље сматра да се из оспореног За
кона не види шта ће бити са већ донетим одлукама Уставног суда, а по ми
шљењу иницијатора, у конкретном случају се ради о res judicata и да су те
одлуке коначне и „недодирљиве“. Решење из Закона према коме ће стални
састав Државног већа тужилаца преиспитати одлуке првог састава Држав
ног већа тужилаца о престанку јавнот ужилачке функције на основу крите
ријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности, које
ће тек донети стални састав Државног већа тужилаца, иницијатор оспора
ва у однос у на одредбе члана 197. ст. 1. и 2. Устава, јер акт о критеријуми
ма и мерилима не може никако имати повратно дејство. Из истих разлога,
иницијатор оспорава и одредбу члана 8. Закона, с обзиром на то да је овом
законском одредбом само одређен рок до кога ће стални састав Државног
већа тужилаца донети нове критеријуме и мерила. У погледу одредаба чла
на 7. Закона, иницијатор сматра да би логично било да се све врати на по
четак и преиспита ваљаност свих одлука првог састава Државног већа ту
жилаца, док се према одредбама овог члана Закона допушта селективност
тог преиспитивања. Иницијатор даље истиче да је одредба члана 9. Зако
на у директној супротности са одредбом члана 196. став 4. Устава, јер нис у
испуњени услови да Закон ступи на снагу наредног дана од дана објављи
вања, с обзиром на то да предлагач Закона није конкретно навео који су то
нарочито оправдани разлози због којих је опредељено да закон ступи на
снагу пре истека рока од осам дана од дана објављивања. На крају иници
јатор предлаже да се, до доношења коначне одлуке Суда, обустави примена
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оспореног Закона и одложи уступање предмета Уставног суда из члана 6.
став 2. оспореног Закона Државном већу тужилаца.
У трећој иницијативи се наводи да су одредбе члана 2. Закона у супрот
ности са одредбом члана 161. став 4. Устава (право на жалбу Уставном су
ду), затим са одредбама чл. 13. и 17. Европске конвенције за заштит у људ
ских права и основних слобода (право на делотворан правни лек и забрану
злоупотребе права), као и са одредбом члана 14. Међународног пакта о
грађанским и политичким правима (једнакост пред судовима), јер је оспо
реним одредбама Закона установљено право да Државно веће тужилаца
одлучује о приговору на сопствену одлуку о утврђеним разлозима за раз
решење јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца. Поводом по
вратног дејства члана 6. Закона у целини, иницијатор истиче да је нејасан и
неубедљив навод предлагача оспореног Закона којим се наводи општи ин
терес, како би се оправдала потреба да решења предложена у овом члану
Закона имају повратно дејство, сагласно члану 197. став 2. Устава. Иници
јатор даље наводи да се одредбом члана 6. став 1. Закона уводи и ретроак
тивна примена подзаконског акта – Одлуке о критеријумима и мерилима
за оцену стручности, оспособљености и достојности која ће тек бити до
нета, а примењиваће се на односе који су већ настали и поводом којих се
води поступак пред Уставним судом и по којима је Уставни суд мериторно
одлучивао. Из истих разлога иницијатор оспорава и одредбу члана 8. За
кона којом је само одређен рок за доношење овог подзаконског акта. Ини
цијатор сматра да испитивање одлуке о престанку јавнот ужилачке функ
ције коју је донео први састав Државног већа тужилаца од стране сталног
састава Државног већа тужилаца на начин како је то прописано чланом 6.
Закона, не даје подносиоцу жалбе, односно уставне жалбе поднете Устав
ном суду, право на јавно суђење пред независним и непристрасним судом
који ће одлучити о његовим правима и обавезама. У иницијативи се да
ље наводи да се одредбама члана 6. Закона крше одредбе члана 36. Устава
и чл. 13. и 17. Европске конвенције, којима се гарант ује право на делотво
ран правни лек и забрањује злоупотреба права, као и одредбе члана 14. исте конвенције и члана 1. Протокола 12 уз ову конвенцију, којима се утвр
ђује начело опште забране дискриминације, јер се неизабраним носиоцима
јавнот ужилачке функције ускраћује право на уставну заштит у, зато што се
Уставом утврђени правни лек – жалба, односно уставна жалба која се под
носи Уставном суду, претвара у приговор по коме одлучује стални састав
Државног већа тужилаца, супротно свакој идеји права и правне сигур
ности. Иницијатор сматра да је оспореним одредбама члана 6. Закон ста
вљен изнад Устава и да је Уставни суд доведен у позицију да повиновањем
овом члану Закона прекрши начело владавине права, као основне прет
поставке Устава, јер је, супротно члану 165. Устава, надлежност Државног
већа тужилаца проширена тако да је овај државни орган стављен у улогу
Уставног суда. Наиме, претварање жалбе Уставном суду у други, раније не
постојећи, правни лек – приговор и противуставно одузимање надлежно
сти Уставног суда на основу закона, као и преношење те надлежности на
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Државно веће тужилаца које самостално одлучује о правилности одлуке
коју је донео исти орган, само у другом персоналном саставу, по мишљењу
иницијатора, представља својеврстан облик дискриминације неизабраних
јавних тужилаца и заменика, који су имали право на заштит у пред Устав
ним судом, као независним и непристрасним судом и повреду права на
Уставом и Конвенцијом гарантован правни лек. У погледу одредаба члана
7. Закона, иницијатор истиче да је овим одредбама Закона повређен Устав,
који не дозвољава ниједном другом суду, нити државном органу да преи
спит ује одлуке Државног већа тужилаца, осим Уставном суду, на начин и
под условима прописаним Уставом. Наиме, иницијатор истиче да се оспо
реним чланом 7. Закона угрожава независност и трајност јавнот ужилачке
функције засноване на Уставу за већ изабране јавне тужиоце и заменике
јавних тужилаца, чиме се они стављају у неравноправан положај у однос у
на све друге носиоце јавнот ужилачке функције који ће тек бити бирани по
одредбама Закона о јавном тужилаштву.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио:
Оспорени Закон о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву
донела је Народна скупштина на седници од 29. децембра 2010. године. За
кон је ступио на снагу 30. децембра 2010. године, а објављен је у „Службе
ном гласнику Републике Србије“, број 101/10. Уставни основ за доноше
ње оспореног Закона садржан је у члану 157. став 1. Устава према коме се
оснивање, организација и надлежност јавног тужилаштва уређују законом
и члану 159. ст. 5. и 7. Устава, према коме Народна скупштина на предлог
Државног већа тужилаца бира за заменика јавног тужиоца лице које се пр
ви пут бира на ову функцију, односно да Државно веће тужилаца, у складу
са законом, бира заменике јавног тужиоца за трајно обављање ове функци
је у истом или другом јавном тужилаштву, као и у члану 161. став 5. Уста
ва према коме се поступак, основи и разлози за престанак функције јавног
тужиоца и заменика јавног тужиоца, уређују законом.
Оспореним одредбама овог закона је предвиђено:
– да се члан 94. став 2. основног текста Закона, којим је било предвиђе
но да се поступак за разрешење покреће предлогом јавног тужиоца, непо
средно вишег јавног тужиоца, Републичког јавног тужиоца, министра над
лежног за правосуђе, органа надлежног за вредновање рада и Дисциплинске
комисије, допуни новом реченицом којом се пропис ује да поступак за раз
решење јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца може покренути и Др
жавно веће тужилаца по службеној дужности (члан 1);
– да се у члану 95. основног текста Закона додају нови ст. 4. до 6, који
ма се пропис ује да против одлуке Државног већа тужилаца којом су утвр
ђени разлози за разрешење, јавни тужилац, односно заменик јавног тужи
оца може изјавити приговор Државном већу тужилаца, у року од 15 дана
од дана достављања одлуке (став 4), да Државно веће може одбацити при
говор ако није изјављен у року, усвојити приговор и изменити одлуку или
одбити приговор и потврдити одлуку (став 5) и да одлука којом се утврђују
разлози за разрешење постаје правноснажна када је потврђена у поступку
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по приговору или истеком рока за изјављивање приговора ако приговор
није изјављен (став 6);
– да ће стални састав Државног већа тужилаца преиспитати одлуке
првог састава Државног већа тужилаца о престанку дужности јавних ту
жилаца и заменика јавних тужилаца из члана 130. став 1. Закона о јавном
тужилаштву („Службени гласник РС“, бр. 116/08 и 104/09), у складу са кри
теријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојно
сти, које ће донети стални састав Државног већа тужилаца (став 1), да се
поступци по жалбама, односно по уставним жалбама које су јавни тужи
оци и заменици јавних тужилаца из става 1. овог члана поднели Уставном
суду, окончавају ступањем на снагу овог закона и да се предмети уступају
Државном већу тужилаца (став 2), да ће се жалбе, односно уставне жалбе
из става 2. овог члана сматрати приговором на одлуку Државног већа ту
жилаца (став 3), да јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца из става
1. овог члана који нис у поднели жалбу, односно уставну жалбу Уставном
суду, могу изјавити приговор на одлуку из става 1. овог члана у року од 30
дана од дана ступања на снагу овог закона и да о овом приговору одлучу
је стални састав Државног већа тужилаца (став 4), да у поступку по приго
вору из ст. 3. и 4. овог члана, јавни тужилац и заменик јавног тужиоца из
става 1. овог члана има право да се упозна са предметом, пратећом доку
ментацијом и током поступка, као и да усмено пред сталним саставом Др
жавног већа тужилаца изложи своје наводе, да одлука Државног већа тужи
лаца донета по приговору мора бити образложена, у складу са чланом 17.
став 2. Закона о Државном већу тужилаца (став 5), да против одлуке стал
ног састава Државног већа тужилаца донете по приговору из ст. 3. и 4. овог
члана, којом се потврђује одлука првог састава Државног већа тужилаца о
престанку дужности, јавни тужилац и заменик јавног тужиоца из става 1.
овог члана може изјавити жалбу Уставном суду, у року од 30 дана од дана
достављања одлуке (став 6) – (члан 6);
– да ће стални састав Државног већа тужилаца преиспитати одлуке
првог састава Државног већа тужилаца о избору заменика јавних тужила
ца на сталну функцију, односно одлуке о предлогу за избор јавних тужи
лаца и заменика јавних тужилаца који се први пут бирају, ради утврђива
ња постојања разлога који указују на сумњу у стручност, оспособљеност и
достојност појединог јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца, односно
постојања разлога који указују на повреду поступка у доношењу одлуке о
избору појединог заменика јавног тужиоца или предлогу за избор поједи
ног јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца (став 1), да одлука сталног
састава Државног већа тужилаца којом се утврђује постојање разлога из
става 1. овог члана, представља посебан основ за покретање поступка за
разрешење (став 2), да поступак за разрешење из става 2. овог члана, стал
ни састав Државног већа тужилаца покреће по службеној дужности (став
3), да ће прво вредновање заменика јавног тужиоца који су први пут иза
брани извршити стални састав Државног већа тужилаца (став 4) – (члан 7);
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– да ће критеријуме и мерила из члана 6. став 1. овог закона, донети
стални састав Државног већа тужилаца у року од 15 дана од дана избора
чланова сталног састава Државног већа тужилаца из реда јавних тужила
ца и заменика јавних тужилаца (члан 8);
– да овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“ (члан 9).
Одредбама Устава Републике Србије у однос у на које су наведени раз
лози оспоравања уставности одредаба Закона о изменама и допунама Зако
на о јавном тужилаштву, утврђено је: да сувереност потиче од грађана који
је врше референдумом, народном иницијативом и преко својих слободно
изабраних представника (члан 2. став 1); да су пред Уставом и законом сви
једнаки, да свако има право на једнаку законску заштит у, без дискримина
ције, да је забрањена свака дискриминација, непосредна или посредна, по
било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности,
друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уве
рења, имовног стања, култ уре, језика, старости и психичког или физичког
инвалидитета, као и да се не сматрају дискриминацијом посебне мере које
Република Србија може увести ради постизања пуне равноправности лица
или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађа
нима (члан 21); да свако има право да независан, непристрасан и законом
већ установљен суд, правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи
о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог за
покретање поступка, као и о опт ужбама против њега (члан 32. став 1); да
се јемчи једнака заштита права пред судовима и другим државним органи
ма, имаоцима јавних овлашћења и органима аутономне покрајине и једи
нице локалне самоуправе, те да свако има право на жалбу или друго прав
но средство против одлуке којом се одлучује о његовом праву, обавези или
на закону заснованом интерес у (члан 36); да свако има право да истинито,
потпуно и благовремено буде обавештаван о питањима од јавног значаја и
средства јавног обавештавања су дужна да то право поштују, као и да сва
ко има право на приступ подацима који су у поседу државних органа и ор
ганизација којима су поверена јавна овлашћења, у складу са законом (члан
51); да грађани имају право да учествују у управљању јавним пословима и
да под једнаким условима ступају у јавне службе и на јавне функције (члан
53); да функцију јавног тужилаштва врши јавни тужилац, да јавног тужи
оца бира Народна скупштина, на предлог Владе, да мандат јавног тужиоца
траје шест година и да може бити поново биран, да заменик јавног тужиоца
замењује јавног тужиоца при вршењу тужилачке функције и да је дужан да
поступа по његовим упутствима, да Народна скупштина, на предлог Држав
ног већа тужилаца, бира за заменика јавног тужиоца лице које се први пут
бира на ову функцију, да мандат заменику јавног тужиоца који је први пут
изабран на функцију траје три године, да Државно веће тужилаца, у скла
ду са законом, бира заменике јавних тужилаца за трајно обављање функ
ције, у истом или другом јавном тужилаштву и да Државно веће тужилаца
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одлучује и о избору заменика јавних тужилаца који су на сталној функци
ји у друго или више јавно тужилаштво (члан 159); да јавном тужиоцу и за
менику тужиоца престаје функција на њихов захтев, наступањем законом
прописаних услова или разрешењем из законом прописаних разлога, да
јавном тужиоцу функција престаје и ако не буде поново изабран, а заме
нику јавног тужиоца, ако не буде изабран на сталну функцију, да одлуку о
престанку функције јавног тужиоца, у складу са законом доноси Народна
скупштина, при чему одлуку о разрешењу доноси на предлог Владе, да од
луку о престанку функције заменика јавног тужиоца, у складу са законом,
доноси Државно веће тужилаца, да против одлуке о престанку функције
јавни тужилац и заменик јавног тужиоца могу уложити жалбу Уставном
суду, да изјављена жалба искључује право на подношење уставне жалбе, да
се поступак, основи и разлози за престанак функције јавног тужиоца и за
меника јавног тужиоца, уређују законом (члан 161); да се уређење Устав
ног суда и поступак пред Уставним судом и правно дејство његових одлука,
уређују законом (члан 175. став 3); да је правни поредак Републике Србије
јединствен, да је Устав највиши правни акт Републике Србије, да сви зако
ни и други општи акти донети у Републици Србији морају бити сагласни
са Уставом, да су потврђени међународни уговори и општеприхваћена пра
вила међународног права део правног поретка Републике Србије, при чему
потврђени међународни уговори не смеју бити у супротности са Уставом,
да закони и други општи акти донети у Републици Србији не смеју бити у
супротности са потврђеним међународним уговорима и општеприхваће
ним правилима међународног права (члан 194); да закони и други општи
акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања и да могу
да ступе на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани разло
зи, утврђени приликом њиховог доношења (члан 196. став 4); да закони и
сви други општи акти не могу имати повратно дејство, а да изузетно, само
поједине одредбе закона могу имати повратно дејство, ако то налаже оп
шти интерес утврђен при доношењу закона (члан 197. ст. 1. и 2).
Европском конвенцијом за заштит у људских права и основних слобо
да („Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, бр. 9/03, 5/05 и 7/05 и
„Службени гласник РС“, број 12/10) утврђено је: да свако коме су повређе
на права и слободе предвиђени у овој конвенцији има право на делотво
ран правни лек пред националним властима, без обзира на то јес у ли по
вреду извршила лица која су поступала у службеном својству (члан 13); да
се уживање права и слобода предвиђених у овој конвенцији обезбеђује без
дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик,
вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјал
но порекло, веза с неком националном мањином, имовно стање, рођење
или други стат ус (члан 14); да се ништа у овој конвенцији не може тумачи
ти тако да подразумева право било које државе, групе или лица да се упу
сте у неку делатност или изврше неки чин који је усмерен на поништавање
било ког од наведених права и слобода или на њихово ограничавање у ве
ћој мери од оне која је предвиђена Конвенцијом (члан 17). Одредбама чла
на 1. Протокола број 12 уз исту конвенцију утврђено да ће се свако право
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које закон предвиђа остваривати без дискриминације по било ком основу
као нпр. полу, раси, боји коже, језику, вероисповести, политичком и дру
гом уверењу, националном или друштвеном пореклу, повезаности с наци
оналном мањином, имовини, рођењу или другом стат ус у и да јавне власти
неће ни према коме вршити дискриминацију по основима као што су они
поменути у ставу 1.
Међународним пактом о грађанским и политичким правима („Службе
ни лист СФРЈ“, број 7/71) је утврђено: да су сви једнаки пред судовима и су
довима правде, да свако лице има право да његов случај буде расправљан
правично и јавно пред надлежним, независним и непристрасним судом,
установљеним на основу закона који одлучује о основаности сваке опт у
жбе подигнуте против њега у кривичним стварима или о оспоравању ње
гових грађанских права и обавеза (члан 14. став 1); да су сва лица једнака
пред законом и да имају право без икакве дискриминације на подједнаку
заштит у закона и да у том смислу, закон мора да забрањује сваку дискри
минацију и да обезбеди свим лицима подједнаку и успешну заштит у про
тив сваке дискриминације, нарочито у погледу расе, боје, пола, језика, ве
ре, политичког или другог убеђења, националног или социјалног порекла,
имовног стања, рођења или сваког другог стања (члан 26).
Општом декларацијом о правима човека („Службени лист ФНРЈ“, број
0/48) утврђено је: да су сви пред законом једнаки и да имају право без ика
кве разлике на подједнаку заштит у закона, као и да сви имају право на јед
наку заштит у против било какве дискриминације којом се крши ова Декла
рација и против сваког подстицања на овакву дискриминацију (члан 7); да
свако има право да га надлежни национални судови ефикасно штите од де
ла кршења основних права која су му призната уставом или законима (члан
8); да свако има потпуно једнако право на правично јавно суђење пред не
зависним и непристрасним судом који ће одлучити о његовим правима и
обавезама, и о основаности сваке кривичне опт ужбе против њега (члан 10).
Из наведених одредаба Устава произлази да се поступак, основи и раз
лози за престанак функције јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца
уређују законом. Сагласно наведеном, престанак јавнот ужилачке функ
ције уређен је одредбама чл. 87. до 98. Закона о јавном тужилаштву, којима
су прописани разлози за престанак јавнот ужилачке функције, поступак за
утврђивање испуњености услова за престанак те функције, разлози за раз
решење јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца, надлежност и покре
тање поступка за разрешење, поступак пред Државним већем тужилаца и
жалба на одлуку о престанку јавнот ужилачке функције. Одредбама чл. 1.
до 3. оспореног Закона извршене су измене и допуне појединих одредаба
у овом делу основног текста Закона о јавном тужилаштву (члана 94. став
2, члана 95. ст. 4. до 6. и члана 98. став 3), од којих је најзначајнија нови
на увођење новог правног средства – приговора Државном већу тужила
ца против одлуке којом се утврђују разлози за разрешење јавног тужиоца,
односно заменика јавног тужиоца и овлашћење Државног већа тужилаца
да може, по службеној дужности, покренути поступак за разрешење јав
ног тужиоца и заменика јавног тужиоца.
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Оспореном одредбом члана 1. Закона, којом је извршена допуна члана
94. став 2. основног текста Закона о јавном тужилаштву, проширен је круг
субјеката на основу чијег предлога се може покренути поступак за разре
шење јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца. Овлашћени предлагачи
за покретање наведеног поступка до допуне извршене чланом 1. оспоре
ног Закона били су: јавни тужилац, непосредно виши јавни тужилац, Репу
блички јавни тужилац, министар надлежан за правос уђе, орган надлежан
за вредновање рада и Дисциплинска комисија, а одредбом члана 1. оспо
реног Закона то право се даје и Државном већу тужилаца, тако да може по
службеној дужности покренути поступак за разрешење јавног тужиоца и
заменика јавног тужиоца. На тај начин и Државно веће тужилаца постаје
овлашћени предлагач за покретање поступка за разрешење јавног тужиоца
и заменика јавног тужиоца. Поводом навода иницијатора да је овакво за
конско решење у супротности са чланом 17. Европске конвенције, јер је њи
ме извршена злоупотреба права на тај начин што је истом органу који од
лучује о разлозима за разрешење јавног тужиоца, односно заменика јавног
тужиоца дата могућност да самостално покреће тај исти поступак, Устав
ни суд указује да је, приликом оцене сагласности наведених аката, неоп
ходно сагледати и одредбе члана 94. ст. 1. и 3. Закона о јавном тужилаштву.
Наиме, одредбом члана 94. став 1. Закона о јавном тужилаштву прописа
но је да свако лице може поднети иницијативу за разрешење јавног тужи
оца, односно заменика јавног тужиоца, а одредбом члана 94. став 3. истог
закона – да разлоге за разрешење утврђује Државно веће тужилаца. То зна
чи да је у поступак утврђивања разлога за разрешење јавног тужиоца, од
носно заменика јавног тужиоца уметнута још једна фаза, поред покретања
поступка на основу предлога овлашћеног предлагача, а то је фаза иници
рања поступка за разрешење јавног тужиоца, односно заменика јавног ту
жиоца. Наим
 е, подношењем предлога за разрешење јавног тужиоца, одно
сно заменика јавног тужиоца од стране овлашћеног предлагача, поступак
за разрешење је аутоматски покренут и на основу њега Државно веће тужи
лаца мора да га спроведе до краја и утврди да ли постоје законом утврђени
разлози за разрешење појединог јавног тужиоца, односно заменика јавног
тужиоца или не постоје. Међутим, како је Законом дата могућност и било
ком лицу да иницира поступак за разрешење јавног тужиоца, односно за
меника јавног тужиоца, то значи да Државно веће тужилаца које одлучује
о разлозима за постојање разрешења, мора спровести претходни поступак
у коме ће преиспитати основаност поднете иницијативе. Уколико Држав
но веће тужилаца на основу података из иницијативе и документације ко
јом располаже у вези са сваким носиоцем јавнот ужилачке функције утвр
ди да су наводи иницијативе оправдани и да постоје разлози који би могли
довести до разрешења појединог јавног тужиоца, односно заменика јавног
тужиоца, то се и овом органу мора обезбедити законска могућност да по
крене поступак за разрешење. Исти принцип би се односио и на сит уацију
да Државно веће тужилаца располаже одређеним информацијама које би
могле довести до покретања поступка за разрешење неког јавног тужиоца,
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односно заменика јавног тужиоца, а да овлашћени предлагачи ‘’ћуте’’, тј. не
подносе предлог за покретање овог поступка. Такође је битно истаћи да Др
жавно веће тужилаца утврђује разлоге за разрешење за све носиоце јавно
тужилачке функције, али да самостално доноси само одлуке о разрешењу
заменика јавних тужилаца, а не и јавних тужилаца, о чему одлуку доноси
Народна скупштина на предлог Владе, што значи да у конкретном случају
не стоје наводи иницијатора да један исти орган одлучује како о покрета
њу поступка, тако и о доношењу коначне одлуке у поступку за разрешење
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца. Имајући у виду наведено,
Уставни суд констат ује да се давањем могућности Државном већу тужила
ца да по службеној дужности покрене поступак за разрешење јавног тужи
оца, односно заменика јавног тужиоца, сагласно оспореном члану 1. Закона,
не врши злоупотреба права усмерена на поништавање или ограничавање
људских права и слобода које су загарантоване Европском конвенцијом,
супротно члану 17. ове конвенције, већ се само, сагласно Уставу, законом
уређује материја која се односи на поступак за разрешење носилаца јавно
тужилачке функције, тј. једног њеног сегмента који се односи на одређива
ње овлашћених предлагача за покретање овог поступка.
Одредбама члана 2. оспореног Закона допуњава се члан 95. основног
текста Закона, тако што се уводи право приговора јавног тужиоца, одно
сно заменика јавног тужиоца Државном већу тужилаца на одлуку којом су
утврђени разлози за њихово разрешење, чиме се отвара могућност да Др
жавно веће тужилаца још једном, по приговору јавног тужиоца, односно
заменика јавног тужиоца, размотри своју одлуку. На тај начин се, систем
ским решењем, које није ограничено само на поступак који се тренутно во
ди пред Уставним судом, омогућава употреба једног новог, додатног прав
ног средства у заштити права сваког носиоца јавнот ужилачке функције у
поступку пред Државним већем тужилаца у коме се одлучује о разлозима
за њихово разрешење.
Наведене одредбе Закона оцењиване су у поступку пред Уставним су
дом, најпре, са становишта уставног права на правично суђење, које јемчи
сваком право да независан, непристрасан и законом већ установљен суд,
правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима
и обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање поступ
ка, као и о опт ужбама против њега (члан 32. став 1. Устава). Право на пра
вично суђење, дакле, дефинише темељне процедуралне стандарде којима се
морају руководити судови у сваком судском поступку, како би се такав кон
кретан судски поступак могао, у целини, оценити као правичан и у складу
са гаранцијама предвиђеним овом уставном одредбом. Са тог становишта
посматрано, могло би се поставити питање да ли би оваква одредба Зако
на могла довести до повреде права на правично суђење у поступку избора
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца који ће се одвијати пред Др
жавним већем тужилаца у неком конкретном случају. Стога је Уставни суд
ценио наводе иницијатора да се прописивањем новог правног лека (приго
вора) против одлуке о утврђивању разлога за разрешење јавног тужиоца,
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односно заменика јавног тужиоца и поверавањем надлежности Државном
већу тужилаца да одлучује о том правном леку омогућава органу који је
донео одлуку о престанку јавнот ужилачке функције да одлучује и о прав
ном леку против своје одлуке, али је закључио да иницијативе у овом делу
нис у основане. Наиме, једна од суштинских гаранција права на правично
суђење јесте свакако и то да је поступак вођен пред независним и непри
страсним судом који је установљен законом. Према пракси Европског су
да за људска права, члан 6. Европске конвенције за заштит у људских пра
ва и основних слобода ће се примењивати и на свако тело чија је улога да
у оквиру својих надлежности прописаних законом и у оквиру прописаног
поступка одлучује о питањима из своје надлежности. То тело не мора би
ти део уобичајеног судског апарата, али мора имати овлашћења да доно
си обавезујуће одлуке, мора бити независно од извршне власти и страна
ка, његови чланови морају имати одговарајућу дужину мандата и водити
поступак којим се пружају одговарајуће гаранције правичног поступања
(видети, уместо многих других, прес уду у случају H. v. Belgium, број апли
кације 8950/80, тачка 50). Уставни суд стога не дели мишљење подносила
ца иницијатива да би им право на правично суђење могло бити повређено
због тога што ће Државно веће тужилаца два пута одлучивати о њиховом
избору на јавнот ужилачку функцију. Управо супротно, на овај начин – уво
ђењем приговора против првостепене одлуке о постојању разлога за раз
решење – јавни тужилац, односно заменик јавног тужиоца има могућност
да још једном пред истим органом укаже на евент уалне пропусте које је
Државно веће тужилаца учинило и тиме можда дође до повољније одлуке
у сопственом случају. Штавише, будући да одредба става 2. члана 2. Зако
на даје овлашћење Државном већу тужилаца да у поступку по приговору
усвоји приговор и измени првобитну одлуку о постојању разлога за раз
решење носилац јавнот ужилачке функције који је уложио приговор може
доћи у повољнију сит уацију тиме што ће му повређено право бити зашти
ћено и пре него што се обрати жалбом Уставном суду.
Наиме, приговор, жалба или друго одговарајуће правно средство које
се може изјавити против првостепене одлуке може бити деволутивно (ка
да о њему одлучује други, виши орган од органа који је одлуку донео) или
ремонстративно (када о њему одлучује исти орган који је одлуку донео).
Неоспорно је да, начелно посматрано, деволутивно правно средство пру
жа веће гаранције ‘’правичности’’ у смислу права на правично суђење. Ме
ђутим, ни ремонстративно правно средство се не може a priori сматрати
правним средством којим се обезвређује право на двостепеност у одлучи
вању. Када се овоме дода да је, не само на основу Закона о јавном тужила
штву, већ и на основу Устава, носиоцу јавнот ужилачке функције и након
подношења приговора на располагању посебна жалба коју може поднети
Уставном суду, то Уставни суд не сматра да се оспореном одредбом доводи
у питање остваривање права на правично суђење из члана 32. став 1. Уста
ва, односно из члана 6. став 1. Европске конвенције.
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Уставни суд такође није могао прихватити наводе иницијатора да се
овим одредбама Закона нарушава одредба члана 161. став 4. Устава којом
је, поред осталог, утврђено да против одлуке о престанку функције јав
ни тужилац и заменик јавног тужиоца могу уложити жалбу Уставном су
ду, као једино правно средство које је дозвољено у оваквим сит уацијама.
Наиме, Уставом је само утврђено да против одлуке о престанку функци
је, носилац јавнот ужилачке функције има право жалбе Уставном суду, али
та одредба ни на који начин не спречава законодавца да у поступку који
се претходно води пред Државним већем тужилаца предвиди постојање и
других правних лекова у овој правној ствари. Другим речима, колико год
било могуће употребити правних лекова до доношења одлуке о престанку
јавнот ужилачке функције, та околност ни у чему неће умањити право јав
ног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца који није изабран на функ
цију да се жалбом обрати Уставном суду како то предвиђа одредба става 4.
члана 161. Устава. У том смислу, ничим није нарушено такво уставно пра
во јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца ни допунама спроведеним у
члану 95. основног текста Закона, према којима се одлука којом су утврђе
ни разлози за разрешење сматра правноснажном након што је потврђена
у поступку по приговору или истеком рока за изјављивање приговора ако
приговор није изјављен. Дакле, одлука којом су утврђени разлози за раз
решење и даље је одлука Државног већа тужилаца, независно од тога да ли
је поднет приговор од стране јавног тужиоца или заменика јавног тужио
ца, и против ње је и даље дозвољена жалба Уставном суду.
Поводом навода иницијатора да су оспорене одредбе члана 2. Закона
у супротности са одредбама чл. 13. и 17. Европске конвенције за заштит у
људских права и основних слобода, Уставни суд је становишта да увођење
новог правног лека против одлука Државног већа тужилаца о утврђивању
разлога за разрешење не само да не нарушава право на делотворан прав
ни лек, већ је у функцији остварења овог права, тако да се не може говори
ти о било каквој злоупотреби права која би имала за циљ ограничење пра
ва јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца у наставку поступка који ће
се водити пред Државним већем тужилаца. Поводом наведеног, Уставни
суд констат ује да не стоје наводи иницијатора да је Уставни суд донео би
ло какву одлуку у поступку по жалбама јавних тужилаца или заменика јав
них тужилаца на одлуке Државног већа тужилаца о престанку јавнот ужи
лачке функције, али указује да је, својим ранијим двема одлукама донетим
по жалбама неизабраних судија, управо наговестио овакав правни пут за
разрешење свих спорних питања која су се појавила током општег избо
ра судија на сталну судијску функцију, а који би се морао применити и на
општи избор јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, имајући у ви
ду да се општи избор судија и носилаца јавнот ужилачке функције спрово
ди по поступку који је заснован на истоветним начелима. Тако је у Одлу
ци „Савељић“ Уставни суд оценио да Одлука Високог савета судства број
06-00-37/2009-1 од 25. децембра 2009. године, која се односи на престанак
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судијске дужности свих неизабраних судија, са сумарним и уопштеним
образложењем, има такве процесне недостатке који онемогућавају Устав
ни суд да оцени њену законитост у односу на подносиоца жалбе и наложио
је Високом савет у судства да поново одлучи о пријави подносиоца жал
бе (видети Одлуку број VIIIУ- 102/2010, тачка 7. образложења, „Службени
гласник РС“, број 41/10). У Одлуци „Тасић“ Уставни суд је констатовао да,
иако је Високом савет у судства било наложено у Одлуци „Савељић“ да по
ново одлучи о пријави подносиоца жалбе, како би се у поновном поступ
ку отклониле повреде учињене приликом општег избора и поступак спро
вео сагласно Уставу и закону, Високи савет судства у извршењу те одлуке
није поновио поступак одлучивања о пријави подноситељке жалбе, већ је
само донео појединачну одлуку о престанку њене судијске дужности којом
је заменио раније донет у јединствену одлуку од 25. децембра 2009. године.
Уставни суд је стога закључио да оваквим поступањем Високог савета суд
ства нис у отклоњене ни друге бројне повреде поступка, које се односе на
непостојање поуке о правном леку, изостанак јавне расправе, недостатак
начела контрадикторности у поступку, те искључење јавности са седница
Високог савета судства (видети Одлуку број VIIIУ – 189/2010, тач. 9. и 10.
образложења, објављену у „Службеном гласнику Републике Србије“, број
27/11). Дакле, према ставу Уставног суда, оспорена одредба Закона донета је
управо у извршењу поменутих одлука Уставног суда и никако се не би мо
гло сматрати да би ефикаснију заштит у могао пружити Уставни суд у по
ступку по жалби сваког појединог носиоца јавнот ужилачке функције, пре
него што Државно веће тужилаца – у поновном поступку који је сада из
ричито предвиђен одговарајућом законском одредбом – не донесе одлуку
која неће имати наведене недостатке у однос у на стандард правичног суђе
ња о којима се већ изјаснио Уставни суд. На основу свега наведеног, Устав
ни суд сматра да одредбе члана 2. Закона нис у у супротности са Уставом
и Европском конвенцијом за заштит у људских права и основних слобода.
Поводом оспореног члана 6. Закона, Уставни суд најпре констат ује да
је овим чланом Закона предвиђен поступак поновног одлучивања, одно
сно преиспитивања одлука Државног већа тужилаца о престанку дужно
сти јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца који нис у изабрани на
јавнот ужилачку функцију у поступку општег избора, а у складу са изме
нама које су у основном тексту Закона учињене чланом 2. оспореног Зако
на. Уставни суд је, будући да је већ претходно оценио уставност оспорених
одредаба овог члана Закона, констатовао да је у поступак одлучивања о по
стојању разлога за разрешење јавног тужиоца, односно заменика јавног ту
жиоца уведена додатна фаза, која се односи на изјављивање приговора Др
жавном већу тужилаца. Стога, Уставни суд не налази основа за покретање
поступка у однос у на оне одредбе члана 6. Закона које се односе на окон
чавање поступка пред Уставним судом, јер оцењује да се тиме окончава са
мо једна фаза поступка, а не поступак у целини. То даље значи да се на овај
начин не задире у надлежност Уставног суда да одлучује о жалбама носила
ца јавнот ужилачке функције, односно да надлежност Уставног суда остаје
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непромењена и након поступка спроведеног по приговору, јер Уставни суд
одлучује о жалбама оних јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца ко
ји не буду изабрани на функцију, а како је изричито предвиђено и ставом
6. оспореног члана 6. Закона. Исто важи за одредбу овог члана Закона да
јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца који нис у поднели жалбу, од
носно уставну жалбу Уставном суду могу изјавити приговор на одлуку пр
вог састава Државног већа тужилаца, јер та одредба треба да у једнак по
ложај доведе како јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца који су се у
претходној фази поступка обраћали Уставном суду, тако и оне који то мо
жда нис у учинили. Најзад, Уставни суд сматра да нема основа за покрета
ње поступка за оцену уставности одредбе става 5. члана 6. Закона, будући
да она предвиђа да ће у поступку по приговору јавни тужилац и заменик
јавног тужиоца имати право да се упознају са предметом, као и пратећом
документацијом и током поступка, те да ће усмено пред сталним саставом
Државног већа тужилаца изложити своје наводе, односно да одлука Држав
ног већа тужилаца мора бити образложена, јер су то управо захтеви пра
вичног суђења које је Уставни суд поставио пред Високи савет судства у
своје две одлуке донете по жалбама судија, а које се морају испоштовати и
у наставку поступка општег избора носилаца јавнот ужилачких функција.
Поводом оспоравања члана 6. став 1. Закона у делу који се односи на чи
њеницу да ће се одлуке првог састава Државног већа тужилаца о престан
ку дужности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца преиспитива
ти у складу са критеријумима које ће донети стални састав Државног већа
тужилаца, Уставни суд указује да се у конкретном случају наведена одред
ба оспореног Закона мора тумачити не само граматички, већ и циљно. На
име, према схватању Уставног суда, речи садржане у овој законској одред
би: „у складу са критеријумима и мерилима које ће донети стални састав
Државног већа тужилаца“, могу имати само значење овлашћења и обаве
зе Државног већа тужилаца да већ прописане постојеће критеријуме бли
же разраде са циљем целовитијег и објективнијег сагледавања стручности,
оспособљености и достојности носилаца јавнот ужилачке функције. На овај
начин деловањем Државног већа тужилаца, према схватању Уставног суда,
не би био нарушен Уставом зајемчени принцип правне сигурности, јер би
се на тај начин отклониле све нејасноће поводом примене ових критерију
ма, на које су у својим жалбама поднетим Уставном суду указивали и неи
забрани јавни тужиоци, односно заменици јавних тужилаца.
С тим у вези, Уставни суд подсећа да и Европски суд за људска права
инсистира на квалитет у законских одредаба, а то значи на њиховој присту
пачности, јасноћи и предвидљивости у последицама. Законска одредба мо
ра са довољно прецизности да пружи грађанину могућност да прилагоди
своје понашање и да, према околностима конкретног случаја, у разумном
степену предвиди последице које ће произаћи из одређеног акта. При томе
није неопходно да законске одредбе буду предвидиве са потпуном извесно
шћу, чије тумачење и примена зависе од праксе (ЕСЉП, пресуда у предмет у
Sunday Times против Уједињеног Краљевства, 29. април 1979. године & 49).
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Поводом изложеног, Уставни суд констат ује да је Државно веће тужи
лаца на основу чл. 6. и 7. Закона о изменама и допунама Закона о јавном
тужилаштву донело Правилник о поступку преиспитивања одлука првог
састава Државног већа тужилаца и примени критеријума и мерила за оце
ну стручности, оспособљености и достојности („Службени гласник РС“,
број 36/11). Из самог назива овог правилника се види да је Државно ве
ће тужилаца, поред уређивања поступка преиспитивања одлука првог са
става Државног већа тужилаца у поступку општег избора јавних тужила
ца и заменика јавних тужилаца, уредило и примену критеријума и мерила
о стручности, оспособљености и достојности из Правилника о критерију
мима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кан
дидата за носиоца јавнот ужилачке функције из 2009. године. Према томе,
Државно веће тужилаца није донело акт којим је утврдило неке нове кри
теријуме који ће се примењивати у поступку преиспитивања одлука првог
састава Државног већа тужилаца, већ је само утврдило правила по којима
ће се критеријуми и мерила из 2009. године примењивати у том поступку.
Како се овим правилником не мењају критеријуми и мерила већ само утвр
ђују правила њихове примене у поступку преиспитивања одлука првог са
става Државног већа тужилаца, за који је Државно веће тужилаца својом
Одлуком о поступку преиспитивања одлука првог састава Државног већа
тужилаца констатовало да отпочиње 31. маја 2011. године, што значи пет
месеци након ступања на снагу оспореног Закона (30. децембар 2010. годи
не), као и након ступања на снагу наведеног Правилника, то се, према оце
ни Уставног суда, не крши уставно правило о забрани повратног дејства
аката нижих од закона, из члана 197. став 1. Устава.
Будући да је одредба члана 8. Закона по својој садржини у правној и
логичкој вези са наведеним критеријумима и мерилима из члана 6. став 1.
Закона, Уставни суд сматра из истих разлога ни ова одредба Закона није у
супротности са Уставом.
Што се пак тиче навода иницијатора да приликом доношења Закона није
утврђено постојање општег интереса за повратно дејство одредаба чл. 6. и
7. Закона, супротно одредби члана 197. став 2. Устава, Уставни суд је утвр
дио да је предлагач овог закона у посебном делу образложења Предлога –
Закона навео општи интерес због кога се предлаже повратно дејство одре
даба чл. 6. и 7. Закона, чиме је, по оцени Уставног суда, поступио сагласно
одредби члана 197. став 2. Устава. Наводи иницијатора да изнети разлози
не представљају општи интерес за повратно дејство одредаба чл. 6. и 7. За
кона, већ политички циљ, према оцени Уставног суда, нис у од значаја за
утврђивање неуставности наведених одредаба оспореног Закона, јер Устав
ни суд има дугогодишњу устаљену пракс у и правни став да се не упушта у
оцену разлога које предлагач закона квалификује као општи интерес. Пре
ма том становишту Суда, одредбе закона које имају повратно дејство сагла
сне су са одредбама Устава о забрани повратног дејства, ако се, у складу са
Уставом, Народна скупштина изричито изјаснила о постојању општег ин
тереса у поступку доношења закона, што се нес умњиво утврђује на основу
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образложења или документације о његовом доношењу. Уставни суд не улази
у оцену да ли у одређеном случају постоји општи интерес за давање поврат
ног дејства законској одредби, јер је то у надлежности Народне скупшти
не, што значи да Суд утврђује само да ли је Народна скупштина у поступ
ку доношења закона утврдила постојање таквог општег интереса (видети,
уместо многих других, Одлуку Уставног суда IУ-207/99 од 24. октобра 2002.
године „Службени гласник РС“, број 84/02).
Полазећи од изнетог, Уставни суд је оценио да нис у основани наводи
иницијатора којима се оспорава уставност наведене законске одредбе, по
зивом на члан 197. Устава.
Иницијатори, надаље, наводе да су оспорене одредбе члана 6. Закона
у супротности са одредбама члана 21. Устава о забрани дискриминације,
због тога што неизабране јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца који
су изјавили уставне жалбе ставља у неповољнију сит уацију у однос у на све
остале грађане. Наиме, будући да став 3. члана 6. оспореног Закона предви
ђа да се и уставне жалбе неизабраних јавних тужилаца и заменика јавних
тужилаца сматрају приговорима на одлуку Државног већа тужилаца, ини
цијатори сматрају да таква одредба представља очигледну дискриминаци
ју неизабраних носилаца јавнот ужилачке функције у однос у на остале гра
ђане који и даље имају могућност да се уставном жалбом обрате Уставном
суду ради заштите Уставом и Европском конвенцијом за заштит у људских
права и основних слобода гарантованих права повређених актима и рад
њама државних органа.
Уставни суд није могао прихватити овакве наводе подносилаца иници
јатива, због тога што, сагласно одредби члана 161. став 4. Устава, изјављена
жалба јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца на одлуку о престанку
функције искључује право на подношење уставне жалбе. То, другим речи
ма, значи да доношење било какве одлуке по жалби јавног тужиоца и заме
ника јавног тужиоца не даје могућност Уставном суду да поступа по устав
ној жалби која би се односила на исту одлуку о престанку јавнот ужилачке
функције, односно да би таква уставна жалба морала бити одбачена. Сто
га, Уставни суд налази да никакве дискриминације не може бити између
свих осталих грађана који се користе правом на подношење уставне жалбе
и неизабраних јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца који су под
ношењем жалбе изгубили право на правну заштит у путем уставне жалбе,
пошто се не налазе у аналогним правним сит уацијама.
Најзад, поводом навода иницијатора да су оспореним одредбама чла
на 6. Закона повређена поједина права и слободе који су гарантовани одре
ђеним међународним актима, попут права на делотворан правни лек, пра
ва на правично суђење, једнаку заштит у права, забрану дискриминације
и забрану злоупотребе права из Европске конвенције за заштит у људских
права и основних слобода, Универзалне декларације о људским правима
и Међународног пакта о грађанским и политичким правима, Уставни суд
указује да одредбе члана 6. Закона нис у у супротности са наведеним ме
ђународним актима из истих разлога који су наведени приликом њихове
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оцене уставности, јер се ради о заштити истих права и слобода које су за
јемчене и Уставом Републике Србије.
Поводом оспоравања одредаба члана 7. Закона, Уставни суд најпре кон
стат ује да иницијатори, иако су навели да оспоравају овај члан Закона у це
лини, ниси навели ниједан разлог за оспоравање става 4. овог члана Закона
којим је прописано да ће прво вредновање заменика јавног тужиоца који се
први пут бирају извршити стални састав Државног већа тужилаца. Сагла
сно наведеном, а имајући у виду да Уставни суд није нашао да је наведено
законско решење уставно спорно, Суд је извршио оцену уставности члана
7. ст. 1. до 3. оспореног Закона, којим је предвиђено преиспитивање одлу
ка првог састава Државног већа тужилаца о избору заменика јавних тужи
лаца на сталну функцију и одлука о предлогу за избор јавних тужилаца и
заменика јавних тужилаца који се први пут бирају. Преиспитивање наве
дених одлука врши стални састав Државног већа тужилаца ради утврђи
вања постојања разлога који указују на сумњу у стручност, оспособљеност
и достојност појединог јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца, одно
сно постојања разлога који указују на повреду поступка у доношењу ових
одлука. Одлука сталног састава Државног већа тужилаца којом се утврђу
је постојање наведених разлога, представља посебан основ за покретање
поступка за разрешење, који по службеној дужности покреће стални са
став Државног већа тужилаца. На тај начин законодавац је предвидео као
прелазно решење да се, поред одлука о престанку функције неизабраних
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у општем изборном поступ
ку, преиспитају и одлуке првог састава Државног већа тужилаца о избору
заменика јавних тужилаца на сталну функцију, односно предлози о избо
ру јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца који се бирају први пут, а
чији избор је извршила Народна скупштина. Наиме, оспореним одредба
ма члана 7. Закона преиспитивање одлука првог састава Државног већа ту
жилаца о избору заменика јавних тужилаца и предлогу за избор јавних ту
жилаца и заменика јавних тужилаца који се први пут бирају уводи се као
претходни поступак у коме се утврђују разлози због којих се може покре
нути поступак за разрешење судије. Наиме, стални састав Државног већа
тужилаца може преиспитати сваку одлуку о избору заменика носилаца јав
нот ужилачке функције коју је донео први састав Државног већа тужила
ца у два правца: са једне стране како би утврдио да ли постоје разлози који
указују на сумњу у стручност, оспособљеност и достојност појединог јав
ног тужиоца и заменика јавног тужиоца и са друге стране како би утврдио
да ли постоје разлози који указују на повреду поступка у доношењу одлуке
о избору. Одлука сталног састава Државног већа тужилаца којом се утвр
ђује постојање неких од наведених разлога представља посебан правни основ за покретање поступка за разрешење јавног тужиоца и заменика јав
ног тужиоца. На тај начин се оспореним одредбама члана 7. Закона уводи
један нови разлог за разрешење јавног тужиоца, односно заменика јавног
тужиоца у виду акта Државног већа тужилаца којим су утврђени разлози
којима се доводи у сумњу стручност, оспособљеност и достојност носилаца
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јавнот ужилачке функције или утврђују разлози који указује на повреду по
ступка у доношењу наведених одлука о избору. Имајући у виду наведено,
Уставни суд је, приликом разматрања основаности навода иницијативе за
оцену уставности наведених одредаба Закона, најпре пошао од уставних и
законских одредаба којима је уређен правни инстит ут престанка јавнот у
жилачке функције и разрешења као једног од начина престанка те функ
ције. Тако је одредбом члана 161. став 1. Устава утврђено да јавном тужи
оцу и заменику тужиоца престаје функција на њихов захтев, наступањем
законом прописаних услова или разрешењем из законом прописаних усло
ва, док је ставом 5. истог члана Устава утврђено да се поступак, основи и
разлози за престанак функције јавног тужиоца и заменика јавног тужио
ца уређују законом. Из наведеног следи да разлози за разрешење јавног ту
жица, односно заменика јавног тужиоца морају бити прописани законом,
јер се ради о материји која се искључиво уређује законом. Исти принцип
се односи и на регулисање поступка и основа за разрешење, као једног од
начина престанка јавнот ужилачке функције. Сагласно наведеном, Уставни
суд је оценио да законодавац није прекорачио своја овлашћења када је за
коном прописао један нови основ за покретање поступка разрешења иза
браног јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца у поступку пр
вог општег избора ових јавних функционера, јер се ради о материји која се
уређује законом. Што се тиче правне природе овог инстит ута, тј. разлога
због којих носилац јавнот ужилачке функције може бити разрешен, а ко
ји подразумевају постојање одређених субјективних разлога због којих се
вршилац ове функције не може више сматрати достојним, односно струч
ним за њено обављање, Уставни суд је оценио да је овај критеријум задово
љен само приликом преиспитивања одлука првог састава Државног већа
тужилаца о избору заменика јавних тужилаца, односно одлука о предлогу
за избор јавних тужилаца који се први пут бирају у случају када се утврђује
постојање разлога у њихову стручност, оспособљеност и достојност која је
довела до одлуке о избору, односно одлуке о предлогу за избор за обавља
ње ове функције. Наиме, само у тој сит уацији ради се о разлозима због ко
јих неки носилац јавнот ужилачке функције може бити разрешен, тј. о тзв
‘’скривљеним разлозима’’ који једно лице чине недостојним или неструч
ним за обављање ове функције. Имајући у виду наведено, Уставни суд је
констатовао да одредбе члана 7. става 1. оспореног Закона у делу који се
односи на преиспитивање одлука првог састава Државног већа тужилаца
о избору носилаца јавнот ужилачке функције ради утврђивања постојања
разлога у њихову стручност, оспособљеност и достојност није у супротно
сти са Уставом, јер је основ за разрешење прописан законом и у складу је
са правном природом овог правног инстит ута.
У однос у на наводе иницијатора да одредба члана 9. Закона није сагла
сна члану 196. став 4. Устава, Уставни суд је, увидом у образложење Пред
лога овог закона, утврдио да су наведени разлози за ступање на снагу Зако
на пре осмог дана од дана објављивања, тако што је речено да је „нарочито
оправдан разлог .... то да се створи могућност да се у најкраћем року спроведе
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поступак преиспитивања одлука првог састава Државног већа тужилаца
донетих у поступку општег избора јавних тужилаца и заменика јавних ту
жилаца, а у циљу да Република Србија стекне стат ус кандидата за чланство
у Европској унији до краја 2011. године“. На основу изложеног, Уставни суд
је утврдио да нис у тачни наводи иницијатора да „није децидирано наведе
но који су то нарочито оправдани разлози због којих закон ступа на снагу
пре истека рока од осам дана од дана објављивања“.
Полазећи од тога да су приликом доношења Закона утврђени нарочи
то оправдани разлози за његово раније ступање на снагу, а сагласно доса
дашњој пракси овог суда да се не упушта у оцену разлога које је доносилац
општег акта утврдио као „нарочито оправдане“, односно да се само утвр
ђивање разлога у поступку усвајања закона сматра задовољавајућим стан
дардом са становишта уставне одредбе о начину објављивања закона и
других општих аката (видети, уместо многих других, Одлуку Уставног су
да IУ-235/2004 од 2. фебруара 2006. године („Службени гласник РС“, број
20/06), Уставни суд такође није прихватио наводе иницијативе да оспорена
одредба члана 9. Закона није сагласна са одредбом члана 196. став 4. Уста
ва. Међутим, Уставни суд и овог пута начелно указује да је раније ступање
на снагу општих аката Уставом утврђено као изузетак од принципа да за
кони и други општи акти ступају на снагу осмог дана од дана објављивања,
те да стога Уставом допуштени изузетак треба да буде тумачен рестриктив
но, из чега следи и обавеза доносиоца сваког општег акта да само изузетно,
у случају када утврди да објективно постоје не само „оправдани“, већ – ка
ко Устав утврђује – „нарочито оправдани“ разлози, предвиди да одређени
општи акт ступи раније на снагу.
Поводом оспоравања начина доношења овог закона, Уставни суд је
констатовао да је поступак за доношење закона по хитном поступку уре
ђен одредбама чл. 167. и 168. Пословника Народне скупштине („Службе
ни гласник РС“, број 52/10), којима је прописано: да се закон може донети
по хитном поступку, да се по хитном поступку може донети закон којим
се уређују питања и односи настали услед околности које нис у могле да
се предвиде, а недоношење закона по хитном поступку могло би да проу
зрокује штетне последице по живот и здравље људи, безбедност земље и
рад органа и организација, као и ради испуњења међународних обавеза и
усклађивања прописа с прописима Европске уније и да је предлагач зако
на дужан да наведе разлоге за доношење закона по хитном поступку (члан
167); да предлог закона за чије се доношење предлаже хитни поступак мо
же да се уврсти у дневни ред седнице Народне скупштине ако је поднет нај
касније 24 часа пре одређеног почетка те седнице, да предлог закона којим
се уређују питања из области одбране и безбедности, за чије се доношење
предлаже хитни поступак, може да се стави на дневни ред седнице Народ
не скупштине и ако је поднет на дан одржавања седнице, два часа пре од
ређеног почетка те седнице, а ако је предлагач Влада, предлог закона може
се ставити на дневни ред и ако је поднет у току седнице Народне скупшти
не, под условом да седници прис уствује већина од укупног броја народних
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посланика, да о сваком предлогу за стављање на дневни ред аката по хит
ном поступку, Народна скупштина претходно одлучује, без претреса, при
ликом утврђивања дневног реда, односно у току седнице, одмах по прије
му предлога, под условом да седници прис уствује већина од укупног броја
народних посланика, да је председник Народне скупштине дужан да пред
лог закона за чије се разматрање предлаже хитни поступак достави народ
ним посланицима и Влади, ако она није предлагач закона, одмах по прије
му (члан 168. ст. 1, 2, 4. и 5). Из наведених одредаба Пословника произилази
да је потребно да буду испуњена четири основа услова да би закон могао да
се донесе по хитном поступку: 1) да предлагач закона предложи доноше
ње закона по хитном поступку и наведе разлоге за хитност доношења, 2)
да се предлог закона достави у предвиђеном року Народној скупштини, 3)
да председник Народне скупштине одмах по пријему достави предлог за
кона народним посланицима и 4) да Народна скупштина претходно одлу
чи о стављању на дневни ред седнице закона по хитном поступку. Полазе
ћи од наведеног, Уставни суд је констатовао: да су у образложењу Предлога
Закона наведени као разлози за доношење овог закона по хитном поступ
ку: „...будући да би његово недоношење по хитном поступку могло да про
узрокује штетне последице по рад Државног већа тужилаца, и тужилашта
ва у Републици Србији, као и ради испуњена обавеза Републике Србије
у процес у приступања Европској унији“; да је Предлог оспореног Зако
на поднет Народној скупштини у предвиђеном року од 24 сата пре почет
ка седнице, да је у најкраћем могућем року достављен народним послани
цима и да је о стављању на дневни ред седнице Народне скупштине овог
предлога Закона по хитном поступку одлуку донела Народна скупштина,
из чега следи да је поступак за доношење закона по хитном поступку испо
штован у потпуности приликом доношења предметног Закона. У погледу
навода иницијатора да су приликом доношења оспореног Закона повређе
ни чл. 2, 51. и 53. Устава, Уставни суд је констатовао да се поступак за до
ношење закона не може довести ни у какву правну везу са утврђивањем
носилаца суверености из члана 2. Устава, правом на обавештеност из чла
на 51. Устава и правом на учешће у управљању јавним пословима из члана
53. Устава.
Полазећи од свега изнетог, Уставни суд сматра да нис у основани на
води којима се оспорава сагласност одредаба чл. 1, 2, и 6, члана 7. ст. 2. до
4. и чл. 8. и 9. Закона са Уставом и потврђеним међународним уговорима,
те стога у овом делу иницијативе није прихватио, сагласно одредби члана
53. став 3. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07).
II
Уставни суд је, међутим, оценио да се у вези са одредбом члана 7. став
1. Закона, у делу који гласи: „односно постојања разлога који указују на по
вреду поступка у доношењу одлуке о избору појединог заменика јавног ту
жиоца или предлогу за избор појединог јавног тужиоца и заменика јавног
тужиоца“, постављају одређена спорна уставноправна питања.
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Наиме, Законом је прописано да стални састав Државног већа тужи
лаца може преиспитивати одлуке првог састава Државног већа тужилаца
о избору заменика јавних тужилаца на сталну функцију, односно одлука
о предлогу за избор јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца који се
први пут бирају, уколико сматра да постоје разлози који указују на повре
ду поступка у доношењу наведених одлука. Оваквим законским решењем
су изабрани јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца доведени у сит у
ацију да се одлуке о њиховом избору на јавнот ужилачку функцију преи
спит ују због тога што је први састав Државног већа тужилаца својим рад
њама или актима повредио прописани поступак за избор, а не из разлога
који се односе на преиспитивање њихове стручности, оспособљености и
достојности за обављање ових функција. Из тих разлога, Уставни суд сма
тра да се основано постављају као спорна следећа уставноправна питања:
– да ли се преиспитивањем одлука о избору заменика јавних тужила
ца и предлога одлука о избору јавних тужилаца и заменика јавних тужила
ца који се први пут бирају, због повреде поступка, нарушава начело прав
не сигурности зајемчено чланом 36. став 1. Устава;
– да ли је увођење новог разлога за разрешење јавног тужиоца и заме
ника јавног тужиоца у виду повреде поступка од стране првог састава Др
жавног већа тужилаца у складу са правном природом инстит ута разре
шења носиоца јавне функције, која подразумева постојање субјективних
разлога за разрешење;
– да ли се увођењем посебног основа за покретање поступка за разре
шење због повреде поступка само за јавне тужиоце и заменике јавних ту
жилаца који су изабрани или предложени за избор од првог састава Др
жавног већа тужилаца врши дискриминација у однос у на све друге јавне
тужиоце и заменике јавних тужилаца који ће бити бирани по одредбама
овог закона, чиме би се кршило начело забране дискриминације из члана
21. став 2. Устава.
Полазећи од наведених спорних уставноправних питања, основано се
може поставити питање сагласности наведених одредаба члана 7. Закона
и са одредбама члана 14. Европске конвенције за заштит у људских права и
основних слобода и члана 1. Протокола број 12 уз ову конвенцију, којима
је забрањена дискриминација по било ком основу.
С обзиром на изложено, Уставни суд је оценио да поводом поднетих
иницијатива има основа за покретање поступка за утврђивање неуставно
сти и несагласности са потврђеним међународним уговором одредаба чла
на 7. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву,
у делу који гласи: ‘’односно постојања разлога који указују на повреду по
ступка у доношењу одлуке о избору појединог заменика јавног тужиоца
или предлогу за избор појединог јавног тужиоца и заменика јавног тужио
ца’’, те је, сагласно одредби члана 53. став 1. Закона о Уставном суду, донео
Решење о покретању поступка.
Истовремено, Суд је одлучио да решење о покретању поступка до
стави Народној скупштини на одговор, сагласно одредби члана 33. став 1.
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Закона о Уставном суду. Имајући у виду потребу да се о уставности и са
гласности са потврђеним међународним уговором оспореног Закона ко
начна одлука донесе у што краћем року, како би се омогућило спровођење
поступка преиспитивања одлука првог састава Државног већа тужилаца
донетих у поступку општег избора јавних тужилаца и заменика јавних ту
жилаца, Уставни суд је одлучио да доносиоцу Закона за достављање одго
вора одреди рок од 15 дана од дана пријема решења Суда, а што је најкра
ћи рок који предвиђа члан 34. став 1. Закона о Уставном суду.
На основу свега изложеног и одредаба члана 46. тач. 1) и 5) Закона о
Уставном суду, као и члана 82. став 1. тач. 1. и 10. и став 2. и члана 84. По
словника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08, 27/08 и
76/11), Уставни суд је донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-1633/2010 од 15. децембра 2011. године

Закон о пензијском и инвалидском осигурању
(„Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04, 85/05,
101/05, 63/06, 5/09, 107/09 и 101/10) – члан 96.
Оспорене одредбе Закона којима је, поред осталог, прописано да се
промене у стању инвалидности, које су од утицаја на право на инвалид
ску пензију признат у правоснажним решењем, утврђују у поступку по
кренутом на захтев осигураника, односно по службеној дужности, као и
овлашћење дато Фонду да одреди обавезан контролни преглед корисни
ка права, нис у у супротности са одредбама Устава, о чему је Уставни суд
већ изнео став у Решењу IУ-229/2003 од 2. октобра 2003. године.
Уставни суд, полазећи од своје надлежности из члана 167. Устава, није
надлежан да оцењује међусобну сагласност одредаба истог закона, нити
да врши допуну закона.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцену устав
ности одредаба члана 96. Закона о пензијском и инвалидском осигурању
(„Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09
и 101/10).
2. Одбацује се захтев за оцену сагласности одредаба члана 96. Закона
из тачке 1. са одредбама члана 21. истог Закона, као и захтев за „допуну За
кона о раду“.
3. Одбацује се захтев за обуставу извршења појединачног акта, одно
сно радње предузете на основу Закона из тачке 1.
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Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оце
ну уставности одредаба члана 96. Закона наведеног у тачки 1. По мишљењу
иницијатора, оспорена одредба члана 96. Закона којом је уређено оствари
вање права из пензијског и инвалидског осигурања у случају промене у ста
њу инвалидности које су од утицаја на право на инвалидску пензију при
знат у правноснажним решењем, у супротности је са одредбама чл. 60, 68,
69. и 70. Устава Републике Србије, јер „доводи у питање правну сигурност
и остваривање стечених права гарантованих Уставом“. Такође, по мишље
њу иницијатора, на основу оспорене одредбе закона „корисник пензије ко
ји је већ изгубио радно место, губи право на пензију и право на здравстве
но осигурање“. Мишљења је да је оспорена одредба Закона у супротности
и са чланом 21. истог закона која уређује инвалидност, као и са појединим
одредбама Правилника о образовању, организацији и начину рада органа
вештачења („Службени гласник РС“, бр. 46/03 и 80/03) којим је уређен по
ступак вештачења. Предлаже да се Закон о раду допуни одредбом о миро
вању радног стажа до контролног прегледа корисника инвалидске пензије,
као и да Суд обустави извршење решења Д-58725 од 22. јануара 2008. го
дине, којим је подносиоцу иницијативе обустављено право на инвалидску
пензију применом оспореног члана 96. Закона.
Законом о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник
РС“, бр. 34/03, 64/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 и 101/10) прописа
но је, поред осталог, да се обавезним пензијским и инвалидским осигура
њем обезбеђују права за случај старости, инвалидности, смрти и телесног
оштећења (члан 3). Оспореним одредбама члана 96. Закона утврђено је да
се промене у стању инвалидности које су од утицаја на право на инвалид
ску пензију признат у правоснажним решењем, утврђују у поступку покре
нутом на захтев осигураника, односно по службеној дужности (став 1), да
фонд одређује обавезан контролни преглед корисника права, најкасније у
року од три године од дана утврђивања инвалидности, осим у случајеви
ма предвиђеним општим актом фонда (став 2) да на општи акт фонда са
гласност споразумно дају министар надлежан за послове пензијског и ин
валидског осигурања и министар надлежан за послове здравља (став 3).
Уставом Републике Србије утврђено је да се људска и мањинска права
зајемчена Уставом непосредно примењују (члан 18. став 1); да се јемчи пра
во на рад и да свако има право на правичну накнаду за рад и на правну за
штит у за случај престанка радног односа (члан 60. ст. 1. и 4); да свако има
право на заштит у свог физичког и психичког здравља и да се здравствено
осигурање, здравствена заштита и остварење здравствених фондова уре
ђују законом (члан 68. ст. 1. и 3); да се права запослених и њихових поро
дица на социјално обезбеђење и осигурање уређују законом и да се фондо
ви социјалног осигурања оснивају у складу са законом (члан 69. ст. 2. и 5);
да се пензијско осигурање уређује законом и да се Република Србија ста
ра о економској сигурности пензионера (члан 70); да Република Србија
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уређује и обезбеђује и систем у области социјалног осигурања и других об
лика социјалне сигурности (члан 97. тачка 8).
За оцену уставности оспорене одредбе члана 96. Закона, од значаја су и
одредбе Закона о пензијском и инвалидском осигурању којима је прописа
но: да се у поступку остваривања права из пензијског и инвалидског осигу
рања у фонду обезбеђује двостепеност (члан 92); да када је за решавање о
праву из пензијског и инвалидског осигурања потребно утврђивање посто
јања инвалидности, телесног оштећења, потребе за помоћи и негом другог
лица, узрока инвалидности и телесног оштећења, потпуне неспособности
за рад и неспособности за самосталан живот и рад, фонд решењем утврђује
те чињенице на основу налаза, мишљења и оцене органа вештачења чије се
образовање и начин уређује општим актом (став 1. члана 93); да налаз, ми
шљење и оцене подлежу контроли коју врши орган фонда утврђен општим
актом из става 1. овог члана (став 2. члана 93); да се у обављању контроле
из става 2. овог члана може дати сагласност или примедба, да је примедба
којом се указује на уочене недостатке и даје упутство за њихово отклања
ње обавезна за органе који су вршили вештачење (став 4. члана 93); да се
налази и мишљења органа вештачења на основу којих су, до дана ступања
на снагу овог закона, призната права из пензијског и инвалидског осигура
ња по основу инвалидности, могу преиспитивати по службеној дужности у
року од пет година од дана ступања на снагу овог закона (члан 240. став 2).
Уставни суд је, полазећи од одредаба Устава да се пензијско осигурање
уређује законом и да се Република Србија стара о економској сигурности
пензионера (члан 70) утврдио, да је законодавац, сагласно уставном овла
шћењу из члана 97. тачка 8. Устава, Законом о пензијском и инвалидском
осигурању уредио систем у области социјалног осигурања и других обли
ка социјалне сигурности, а у оквиру тога и остваривање права на пензиј
ско и инвалидско осигурање. Прописивање оспореном одредбом члана 96.
Закона да се промене у стању инвалидности које су од утицаја на право на
инвалидску пензију признат у правоснажним решењем утврђује у поступ
ку покренутом на захтев осигураника односно по службеној дужности, да
републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање одређује обавезан
контролни преглед корисника права, најкасније у року од три године од
дана утврђивања инвалидности осим у случајевима предвиђеним општим
актом фонда, те да на општи акт фонда сагласност споразумно дају мини
стар надлежан за послове пензијског и инвалидског осигурања и министар
надлежан за послове здравља, по оцени Суда, није у супротности са одред
бама Устава на које иницијатор указује. Наиме, по оцени Суда, оспореном
одредбом Закона је увођењем обавезног контролног прегледа корисника
права на инвалидску пензију признатог правоснажним решењем, уређен
поступак утврђивања промена у стању инвалидности које могу бити од
утицаја на остваривање права на инвалидску пензију. На тај начин законо
давац је створио правни основ за ревидирање тог права путем ванредних
правних средстава. Овакав став Уставни суд је изнео у Решењу IУ-229/2003
од 2. октобра 2003. године, када је оцењујући уставност оспорене одредбе
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члана 96. став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службе
ни гласник РС“, број 43/03) у однос у на Устав од 1990. године, није прихва
тио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности од
редбе члана 96. став 2. Закона.
С обзиром на то да је чланом 60. Устава утврђено право на рад, а чла
ном 69. Устава права запослених и њихових породица на социјално обез
беђење и осигурање, то је Уставни суд оценио да се ове одредбе Устава ко
је иницијатор наводи као основ неуставности оспорене законске норме, с
обзиром на Уставом утврђену садржину права која се њима јемче, не могу
довести у уставноправну везу са питањима која се уређују оспореним од
редбама члана 96. Закона. Стога, Уставни суд није нашао основ за покрета
ње поступка за оцену уставности одредбе члана 96. Закона о пензијском и
инвалидском осигурању, те, сагласно члану 53. став 3. Закона о Уставном
суду („Службени гласник РС“, број 109/07), иницијативу није прихватио,
одлучујући као у тачки 1. изреке.
Поводом навода иницијатора да оспорена одредба Закона није у сагла
сности са одредбом члана 21. истог закона и предлога да се Закон о раду
допуни новом одредбом, Уставни суд указује да, полазећи од своје надле
жности из члана 167. Устава, није надлежан да оцењује међусобну сагла
сност одредаба истог закона, као ни да врши допуну закона, те је иниција
тиву у том делу одбацио, сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 1) Закона
о Уставном суду, одлучујући као у тачки 2. изреке.
Полазећи од тога да је донео коначну одлуку, Уставни суд је одбацио зах
тев за обуставу извршења појединачног акта донетог, односно радње пред
узете на основу оспорене одредбе Закона, сагласно члану 56. став 3. Зако
на о Уставном суду, као у тачки 3. изреке.
Уставни суд је на основу изложеног и одредаба члана 36. став 1. тачка
1), члана 46. тач. 3) и 5) Закона о Уставном суду и члана 84. Пословника о
раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08 и 27/08), донео Ре
шење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-347/2009 од 8. септембра 2011. године

Закон о пензијском и инвалидском осигурању
(„Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05,
63/06, 5/09 и 107/09) – члан 117.
Закон о изменама и допунама Закона о пензијском
и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“,
број 101/10) – чл. 45, 81. и 84.
Прописивањем да се примаоцу породичне пензије који стекне свој
ство осигураника привремено обуставља исплата породичне пензије, с
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тим што се по престанку обављања посла, односно осигурања, исплата
наставља, право на породичну пензију се не одузима већ обуставља и по
ново успоставља по престанку осигурања, јер свако радно ангажовање,
по било ком основу запослења или уговорене делатности, значи стица
ње својства осигураника у смислу прописа о пензијском и инвалидском
осигурању, а тиме и обавезу уплате доприноса.
Законска могућност да корисник задржи породичну пензију када је
уговорена накнада по основу запослења нижа од цензуса који је утврђен
оспореном одредбом Закона, обезбеђује материјалну сигурност њених ко
рисника у сит уацији када остварени приход по основу запослења није до
вољан да осигура њихову материјалну егзистенцију. Према оцени Уставног
суда, постоји објективно и разумно оправдање за стварање такве разли
ке у третману међу корисницима породичне пензије којима се, по основу
запослења, обуставља, односно не обуставља исплата породичне пензије.
Како је у поступку доношења Закона Народна скупштина посебно од
лучила да постоји општи интерес за повратно дејство одређених одредаба
Закона, као и да је изричито утврдила постојање нарочито оправданих
разлога да Закон ступи на снагу раније од осмог дана од дана објављива
ња „Службеном гласнику Републике Србије“, нис у повређене одредбе чл.
196. и 197. Устава.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање не
уставности одредаба члана 117. Закона о пензијском и инвалидском осигу
рању („Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06,
5/09 и 107/09) и чл. 45, 81. и 84. Закона о изменама и допунама Закона о пен
зијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, број 101/10).
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за утвр
ђивање неуставности одредаба члана 117. Закона о пензијском и инвалид
ском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05,
101/05, 63/06, 5/09 и 107/09) и чл. 45, 81, и 84. Закона о изменама и допу
нама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник
РС“, број 101/10). Подносилац представке сматра оспорене одредбе Закона
несагласним са одредбама чл. 21, 60, 196. и 197. Устава Републике Србије.
Ово из разлога што је одредбама члана 117. основног текста Закона и чла
на 45. измена наведеног Закона, којима је прописано да се кориснику поро
дичне пензије који стекне својство осигураника, обуставља исплата пензије,
нарушавају уставни принципи садржани у одредбама чл. 21. и 60. Уста
ва, јер се, по мишљењу иницијатора, ради о стеченим правима корисника
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гарантованим чланом 71. овог закона, тако да се другим члановима Закона
ова права не могу суспендовати. Одредбом члана 81. Закона о изменама и
допунама Закона, даље се наводи, одређено је повратно дејство Закона су
протно одредби члана 197. Устава, а одредба члана 84, којом је предвиђе
но ступање на снагу Закона наредног дана од дана објављивања, супротна
је одредби члана 196. Устава.
У претходном поступку, Уставни суд је утврдио да је оспореним чланом
117. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник
РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09 и 107/09) прописано:
да ако породичну пензију користе два или више чланова породице, па не
ком од њих престане право на пензију, осталим члановима који имају пра
во на породичну пензију поново се одређује висина пензије, тако да одре
ђена висина пензије припада од првог наредног дана у однос у на дан када
је кориснику престало право на пензију (став 1); да се кориснику породич
не пензије који стекне својство осигураника обуставља исплата породич
не пензије (став 2); да ако се исплата породичне пензије обустави или ако
право које припада поједином члану породице мирује, породична пензија
се поново не одређује (став 3); да ако се кориснику породичне пензије због
запослења, односно обављања делатности по основу које је обавезно оси
гуран или због коришћења старосне или инвалидске пензије, не исплаћује
породична пензија која му припада, осталим члановима уже породице ис
плаћује се за то време породична пензија у висини која се одређује као да
корисник пензије нема право на породичну пензију (став 4).
Одредбама члана 45. Закона о изменама и допунама Закона о пензиј
ском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, број 101/10) у
члану 117. после става 2. додати су ст. 3. и 4. који пропис ују да се корисни
ку породичне пензије, који стекне својство осигураника по основу члана
11. тач. 9) и 10) и члана 12. став 1. тачка 3) овог закона, обуставља исплата
породичне пензије након утврђивања стажа осигурања за период утврђе
ног стажа осигурања, да се изузетно од ст. 2. и 3. овог члана, кориснику по
родичне пензије не обуставља се исплата породичне пензије у случају када
је остварио уговорену накнаду на месечном нивоу у износ у нижем од 50%
најниже основице у осигурању запослених, важеће у момент у уплате до
приноса, а да досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 5. и 6.
Чланом 81. Закона о изменама и допунама закона прописано је да ће
се члан 31. овог закона примењивати од 1. јануара 2010. године за осигура
нике из члана 42. Закона.
Чланом 84. Закона о изменама и допунама наведеног закона прописано
је да овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Слу
жбеном гласнику Републике Србије“, а да ће се примењивати од 1. јануара
2011. године, осим одредаба чл. 1, 10, 18, 20, 21, 23, 26, 31, 54. и 64. овог за
кона у делу који се односи на професионална војна лица, које се примењу
ју почев од 1. јануара 2012. године.
Одредбама Устава Републике Србије у односу на које је тражена оце
на уставности оспорених одредаба Закона о пензијском и инвалидском
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осигурању, утврђено је: да су пред Уставом и законом сви једнаки, да свако
има право на једнаку законску заштит у без дискриминације, као и да је за
брањена свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком осно
ву, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног
порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовин
ског стања, култ уре, језика, старости и психичког или физичког инвалиди
тета (члан 21. ст. 1. до 3); да се јемчи право на рад, у складу са законом, да
свако има право на слободан избор рада, да су свима, под једнаким услови
ма доступна сва радна места, као и да свако има право на поштовање досто
јанства своје личности на раду, безбедне и здраве услове рада, потребну за
штит у на раду, ограничено радно време, дневни и недељни одмор, плаћени
годишњи одмор, правичну накнаду за рад и на правну заштиту за случај пре
станка радног односа. Нико се тих права не може одрећи (члан 60. ст. 1. до
4); да закони и други општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од да
на објављивања и могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје наро
чито оправдани разлози, утврђени приликом њиховог доношења (члан 196.
став 4); да закони и сви други општи акти не могу имати повратно дејство, а
изузетно, само поједине одредбе закона могу имати повратно дејство, ако то
налаже општи интерес утврђен при доношењу закона (члан 197. ст. 1. и 2).
За оцену уставности одредаба Закона, по оцени Уставног суда, од знача
ја су и одредбе Устава којима је утврђено: да се пензијско осигурање уређује
законом, а Република Србија се стара о економској сигурности пензионера
(члан 70); да Република Србија уређује и обезбеђује систем у области рад
них односа, заштите на раду, запошљавања, социјалног осигурања и дру
гих облика социјалне сигурности и друге економске и социјалне односе од
општег интереса (члан 97. тачка 8).
По налажењу Уставног суда, основни циљ пензијског осигурања јесте
обезбеђивање материјалне и социјалне сигурности осигураника, кад због
старости или губитка радне способности престане да ради, а у случају ње
гове смрти материјално обезбеђење чланова његове породице, реализаци
јом права на породичну пензију.
Полазећи од одредаба Устава, а посебно одредбе члана 70. којом је утвр
ђено да се пензијско осигурање уређује законом и да се Република Србија
стара о економској сигурности пензионера, као и имајући у виду да право
на породичну пензију представља изведено право које припада чланови
ма породице осигураника, односно корисника, Уставни суд је оценио да су
оспорене одредбе члана 117. основног текста Закона о пензијском и инва
лидском осигурању и члана 45. Закона о изменама и допунама наведеног
закона донете у границама уставних овлашћења законодавца да пропише
да се кориснику неће исплаћивати породична пензија у случају запослења,
односно обављања делатности по основу које је обавезно осигуран или због
коришћења старосне или инвалидске пензије, уз могућност да се кориснику
породичне пензије не обуставља исплата породичне пензије у случају ка
да је остварена уговорена накнада на месечном нивоу нижа од 50% најни
же основице у осигурању запослених важеће у момент у уплате доприноса.
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Дакле, Законом је прописано да се примаоцу породичне пензије ко
ји стекне својство осигураника привремено обуставља исплата породичне
пензије, с тим што се по престанку обављања посла, односно осигурања, ис
плата наставља. То даље значи, да се право на породичну пензију, по оцени
Суда, не одузима, већ обуставља и поново успоставља по престанку осигу
рања, јер свако радно ангажовање, по било ком основу запослења или уго
ворене делатности, значи стицање својства осигураника у смислу прописа
о пензијском и инвалидском осигурању, а тиме и обавезу уплате доприноса.
Што се тиче законске могућности да корисник задржава породичну пен
зију када је уговорена накнада по основу запослења нижа од цензуса који
је утврђен у оспореној одредби Закона, Уставни суд је оценио да је основ
ни смисао оспорене одредбе у обезбеђивању материјалне сигурности ње
них корисника у сит уацији која је остварени приход по основу запослења
такав да, сам по себи, није довољан да осигура материјалну егзистенцију
корисника породичне пензије. Уставни суд је, такође, оценио да се оспоре
ним одредбама члана 117. основног текста Закона и члана 45. Закона о из
менама и допунама наведеног Закона, не доводи у питање уставни принцип
о забрани дискриминације из члана 21. Устава. Наиме, наведена одредба
Устава представља један од темеља уставног поретка Републике Србије и
односи се на све, како на физичка, тако и на правна лица. Уважавајући циљ
оспорених одредаба Закона, а то је обезбеђивање материјалне сигурности
корисника пензије када ангажовање на одређеним пословима кумулатив
но са износом породичне пензије, по процени законодавца, не обезбеђује
минимум социјалне сигурности корисника, Уставни суд налази да постоји
објективно и разумно оправдање за стварање разлике у третману међу ко
рисницима породичне пензије којима се, по основу запослења, обуставља,
односно не обуставља исплата породичне пензије.
Позивање подносиоца иницијативе на несагласност оспорених одре
даба Закона са Уставом зајемченим правом на рад из члана 60. Устава, по
оцени Уставног суда, није од утицаја на тражену оцену уставности, имају
ћи у виду да одредба члана 60. Устава садржи јемства о праву на рад, праву
на слободан избор рада и доступности свих радних места свима под једна
ким условима, која уставна права са оспореним одредбама Закона не до
воде у питање.
Разматрајући одредбе чл. 81. и 84. Закона о изменама и допунама оспо
реног Закона о изменама и допунама Закона, којима је прописана ретро
активна примена одредаба овог члана почев од 1. јануара 2010. године, као
и ступање на снагу Закона наредног дана од дана објављивања у „Службе
ном гласнику Републике Србије“, Уставни суд је, увидом у Записник са Осме седнице другог редовног заседања Народне скупштине Републике Ср
бије у 2010. години, одржане 22, 23, 24, 27, 28. и 29. децембра 2010. године,
утврдио да је, у поступку доношења овог закона, Народна скупштина по
себно одлучила да постоји општи интерес за повратно дејство одредаба
чл. 77. и 81. Предлога Закона, као и да је изричито утврђено да постоје
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нарочито оправдани разлози да Закон ступи на снагу раније од осмог дана
од дана објављивања „Службеном гласнику Републике Србије“.
Имајући у виду изложено, Уставни суд је оценио да оспореним одред
бама чл. 81. и 84. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и ин
валидском осигурању нис у повређене одредбе чл. 196. и 197. Устава.
Како Уставни суд није нашао основа за покретање поступка поводом
поднете иницијативе, иницијативу није прихватио, сагласно одредби чла
на 53. став 3. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07).
На основу изложеног и одредбе члана 46. тачка 5) Закона о уставном
суду, Уставни суд је донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-8/2011 од 8. децембра 2011. године

Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији
(„Службени гласник РС“, број 123/07)
– чл. 17. и 29.
Законодавац је Уставом овлашћен да уреди поступак у процес у пре
тварања друштвеног и државног капитала у приватни, као и међусобне
односе субјекта приватизације и купца, посебно у случају раскида уговора
о приватизацији на начин којим се обезбеђује заштита општег интереса.
Уставни суд је оценио да оспорене одредбе Закона, према којима је
купац капитала, односно имовине, дужан да све акције које је стекао до
капитализацијом пренесе субјект у приватизације који их држи као соп
ствене акције све док купац не изврши уговорене обавезе, као и да се у
случају раскида уговора о продаји капитала, односно имовине акције пре
носе Акцијском фонду, који их продаје заједно са акцијама субјекта при
ватизације и од продајне цене надокнађује купцу износ који је уложио као
инвестицију, а по извршењу обавеза из уговора о продаји капитала, одно
сно имовине, субјект приватизације преноси сопствене акције на купца
од којих је те акције стекао, нис у несагласне са одредбама члана 82. став
1. и члана 86. ст. 1. и 2, према којима економско уређење у Републици Ср
бији, између осталог, почива на тржишној привреди и равноправности
приватне и других облика својине и којима се јемче приватна, задружна
и јавна својина, а постојећа друштвена својина се претвара у приватну
својину под условима, на начин и у роковима предвиђеним законом.
Прописивањем да ће се поступак приватизације започет до дана ступа
ња на снагу овог закона наставити по одредбама овог закона, не мењају се
правне сит уације и односи који су свршени у прошлости, већ се оспорена
одредба Закона односи на поступак приватизације који је у току и који
није окончан, те стога одредба члана 29. Закона нема повратно дејство,
које је чланом 197. став 1. Устава забрањено.
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Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање не
уставности одредаба чл. 17. и 29. Закона о изменама и допунама Закона о
приватизацији („Службени гласник РС“, број 123/07).
Образложење
Уставном суду поднетa je иницијативa за покретање поступка за оце
ну уставности одредаба чл. 17. и 29. Закона о изменама и допунама Закона
о приватизацији („Службени гласник РС“, број 123/07). Подносилац ини
цијативе наводи да је, као купац субјекта приватизације ДП Рибарско га
здинство Београд, 2007. године испунио уговорну обавезу и инвестирао у
субјект приватизације, да је издата посебна емисија акција, која предста
вља његово власништво и његову приватну својину, али да Централни ре
гистар депо и клиринг хартија од вредности није уписао ове акције на ње
гов власнички рачун хартија од вредности и да је Агенција за приватизацију
донела решење којим те акције упис ује на субјект приватизације. Иници
јатор, даље, наводи да је, након раскида уговора, Агенција донела решење
којим је његове акције пренела Акцијском фонду, а што је Централни ре
гистар хартија од вредности и спровео, што значи да приватна својина, за
јемчена Уставом, није припала власнику, већ је без икакве правне заштите
и без знања власника пренета субјект у приватизације, а затим Акцијском
фонду ради продаје. Стога, подносилац иницијативе сматра да су одредбе
члана 17. оспореног Закона несагласне са одредбама члана 86. Устава ко
јима се јемче приватна, задружна и јавна својина и да сви облици својине
имају једнаку правну заштит у. Одредба члана 29. оспореног Закона, којом
је предвиђено да ће се поступак приватизације започет до дана ступања на
снагу овог закона наставити по одредбама овог закона, по мишљењу ини
цијатора, има повратно дејство, супротно члану 197. Устава, који забрању
је повратно дејство закона и свих других општих аката.
У спроведеном поступку, Уставни суд је утврдио да је оспореним одредбaмa члана 17. Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији
(„Службени гласник РС“, број 123/07), у члану 41. Закона о приватизацији,
после става 1, додато пет нових ставова, којима је прописано: да се акције
које стиче купац из нових емисија по основу повећања капитала субјекта
приватизације за време извршења уговорених обавеза, сматрају сопстве
ним акцијама субјекта приватизације које су у потпуности плаћене (став
2); да када купац капитала, односно имовине, изврши обавезе из угово
ра о продаји капитала, односно имовине, што се доказује потврдом Аген
ције, субјект приватизације који је стекао сопствене акције дужан је да их
без накнаде пренесе купцу капитала, односно имовине, од кога их је сте
као (став 3); да Агенција доставља регистру надлежном за вођење рачуна
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хартија од вредности решење на основу којег се врши упис сопствених ак
ција на субјект приватизације, као и решење на основу којег се врши пренос
сопствених акција на купца (став 4); да се у случају раскида уговора о про
даји капитала, односно имовине, акције из става 2. овог члана преносе Ак
цијском фонду који их продаје заједно са акцијама субјекта приватизације
које су му пренете у складу са законом и да средства остварена од прода
је сопствених акција стечених по основу повећања капитала новим улози
ма, по одбитку трошкова продаје, Акцијски фонд преноси купцу са којим
је уговор о продаји капитала, односно имовине, раскинут (став 5); да се на
отуђење, режим и друге правне послове који се односе на сопствене акци
је сходно примењују одредбе закона којим се уређују привредна друштва
(став 6). Оспореном одредбом члана 29. Закона предвиђено је да ће се по
ступак приватизације започет до дана ступања на снагу овог закона наста
вити по одредбама овог закона.
У образложењу Предлога оспореног Закона о изменама и допунама За
кона о приватизацији, који је Влада доставила Народној скупштини, као
разлог за доношење оспорених одредаба члана 17. Закона је наведено да се,
када се капитал који је био предмет продаје, после раскида уговора прене
се Акцијском фонду, дешава да се Акцијском фонду фактички преноси ма
њински пакет акција, с обзиром да је купац капитала, у току важења угово
ра о продаји, стекао већински пакет акција по основу извршеног повећања
основног капитала, тако да је Акцијски фонд, односно привремени заступ
ник капитала кога он именује, практично онемогућен да управља субјектом
приватизације и врши друга овлашћења која су му законом дата. С друге
стране, задржавањем акција из докапитализације, несавестан купац капи
тала је често у могућности да и даље преко органа управљања у којима има
већину гласова несметано располаже материјалним и финансијским сред
ствима субјекта приватизације, па је зато законодавац увео инстит ут стица
ња сопствених акција у субјект у приватизације. Према предложеном реше
њу, купац капитала, односно имовине, дужан је да све акције које је стекао
докапитализацијом пренесе субјект у приватизације који их држи као соп
ствене акције све док купац не изврши уговорене обавезе. Такође је пред
виђено поступање у случају да се уговор о продаји капитала, односно имо
вине раскине. У том случају акције се преносе Акцијском фонду, који их
продаје заједно са акцијама субјекта приватизације и од продајне цене на
докнађује купцу износ који је уложио као инвестицију. По извршењу оба
веза из уговора о продаји капитала, односно имовине, субјект приватиза
ције преноси сопствене акције на купца од којих је те акције стекао. Стога
је, предложеним законодавним решењем установљен правни основ да би
Централни регистар хартија од вредности могао да изврши пренос вла
сништва на акцијама. Тако је у овом случају потребно да Агенција за при
ватизацију достави Централном регистру хартија од вредности решење на
основу којег ће се извршити пренос сопствених акција са рачуна хартија
од вредности купца субјекта приватизације на рачун хартија од вредности
субјекта приватизације као и обрнуто са рачуна субјекта на рачун купца.
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Уставом Републике Србије утврђено је: да економско уређење у Репу
блици Србији почива на тржишној привреди, отвореном и слободном тр
жишту, слободи предузетништва, самосталности привредних субјеката и
равноправности приватне и других облика својине; да је Република Срби
ја јединствено привредно подручје са јединственим тржиштем роба, рада,
капитала и услуга и да се утицај тржишне привреде на социјални и економ
ски положај запослених усклађује кроз социјални дијалог између синди
ката и послодаваца (члан 82); да се јемче приватна, задружна и јавна сво
јина, да је јавна својина државна својина, својина аутономне покрајине и
својина јединице локалне самоуправе, да сви облици својине имају једнаку
правну заштит у, као и да се постојећа друштвена својина претвара у при
ватну својину под условима, на начин и у роковима предвиђеним законом
(члан 86. ст. 1. и 2); да Република Србија уређује и обезбеђује, поред оста
лог, остваривање и заштит у слобода и права грађана, уставност и закони
тост, правни положај привредних субјеката, својинске и облигационе од
носе и заштит у свих облика својине, друге економске и социјалне односе
од општег значаја и друге односе од интереса за Републику Србију, у скла
ду с Уставом (члан 97. тач. 2, 6, 7, 8. и 17); да закони и сви други општи ак
ти не могу имати повратно дејство и да, изузетно, само поједине одредбе
закона могу имати повратно дејство, ако то налаже општи интерес утвр
ђен при доношењу закона (члан 197. ст. 1. и 2).
Полазећи од одредаба Устава којима је утврђено да економско уређе
ње у Републици Србији, између осталог, почива на тржишној привреди и
равноправности приватне и других облика својине (члан 82. став 1), као и
да се јемче приватна, задружна и јавна својина, а да се постојећа друштве
на својина претвара у приватну својину под условима, на начин и у роко
вима предвиђеним законом (члан 86. ст. 1. и 2), Уставни суд је оценио да
је наведеним уставним одређењем законодавац, поред осталог, овлашћен
да уреди поступак и начин поступања у процес у претварања друштвеног
и државног капитала у приватни, као и међусобне односе субјекта прива
тизације и купца, а посебно у случају раскида уговора о приватизацији на
начин којим се обезбеђује заштита општег интереса, као што је то образло
жено у предлогу оспореног Закона.
Уставни суд је становишта да оспореним одредбама Закона нису доведе
на у питање имовинска права купца у случају када акције стиче из нових еми
сија по основу повећања капитала субјекта приватизације за време изврше
ња уговорених обавеза, с обзиром на то да се те акције сматрају сопственим
акцијама субјекта приватизације само до момента извршења обавеза из уго
вора о продаји капитала, односно имовине, када је субјект приватизације у
обавези да их без накнаде пренесе купцу. Такође, у случају раскида уговора,
ове акције се преносе Акцијском фонду, који их продаје заједно са акција
ма субјекта приватизације које су му пренете у складу са законом, а средства
остварена од продаје сопствених акција стечених по основу повећања капи
тала новим улозима, по одбитку трошкова продаје, Акцијски фонд прено
си купцу са којим је уговор о продаји капитала, односно имовине, раскинут,
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што значи да су имовински интереси купца и у случају раскида уговора за
штићени. Уставни суд је, стога, оценио да се разлозима наведеним у иници
јативи не доводи у сумњу уставност оспорених одредаба члана 17. Закона о
изменама и допунама Закона о приватизацији са становишта одредаба чла
на 86. ст. 1. и 2. Устава, којима се јемче приватна, задружна и јавна својина,
а да се постојећа друштвена својина претвара у приватну својину под усло
вима, на начин и у роковима предвиђеним законом. При томе, Суд је имао у
виду и да су у иницијативи као разлог оспоравања одредаба Закона, наведе
на спорна питања која се односе на конкретан случај приватизације у коме
је иницијатор учествовао као купац и у коме је дошло до раскида уговора о
приватизацији. Уставни суд није у могућности да оцењује како је у конкрет
ном случају примењен Закон о приватизацији, с обзиром на то да овај суд,
сагласно одредбама члана 167. Устава, није овлашћен да цени примену про
писа, већ спорове који настају у вези са применом прописа, сагласно Уставу,
решавају надлежни судови, односно други државни органи.
Тумачећи садржину одредбе члана 29. Закона, којом је прописано да ће
се поступак приватизације започет до дана ступања на снагу овог закона
наставити по одредбама овог закона, Уставни суд је оценио да се том од
редбом не мењају правне сит уације и односи који су свршени у прошлости,
већ се оспорена одредба Закона односи на поступак приватизације који је
у току и који није окончан, па стога, одредба члана 29. Закона, очигледно,
нема повратно дејство, које је чланом 197. став 1. Устава забрањено.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је нашао да нема основа за по
кретање поступка за оцену уставности одредаба чл. 17. и 29. оспореног За
кона о изменама и допунама Закона о приватизацији, па је сагласно члану
53. став 3. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07),
решио да не прихвати поднет у иницијативу.
На основу изложеног и одредбе члана 46. тачка 5) Закона о Уставном
суду, Уставни суд је донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-45/2010 од 22. септембра 2011. године

Закон о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/09) – члан 120. став 5.
Пропис ујући најпре услове које лице мора да испуни приликом при
јема у радни однос у установу, а затим и могућност прес танка радног
односа, уколико се утврди да не испуњава Законом прописане услове
или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној установи,
законодавац је одредио услове како би обезбедио подобност запослених
лица за обављање образовно-васпитног рада у установи, односно могућ
ност престанка радног односа ако наступе одређене околности које могу
утицати на обављање ових послова.
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Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање не
уставности одредбе члана 120. став 5. Закона о основама система образо
вања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09).
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности одредбе члана 120. став 5. Закона наведеног у изреци. У иници
јативи се наводи да „прописивањем нових услова за пријем у радни однос“
наведених у члану 120. став 1. тачка 3) Закона који предвиђа низ кривич
них дела и „који нис у били услов по ранијим прописима доводи до тога да
запосленима који су на законит начин засновали радни однос и успешно
обављали свој посао, применом наведеног прописа престане радни однос“.
Из изнетих разлога, по мишљењу иницијатора, оспорена одредба Закона
има повратно дејство јер мења односе установљене правоснажним поједи
начним актима, односно правоснажним правним пословима донетим, од
носно закљученим за време важења ранијег прописа и да се на тај начин
мењају тзв. свршене чињенице, противно циљу уставне забране повратног
дејства закона и других општих аката. Такође, иницијатор наводи да прили
ком доношења Закона није спроведен поступак предвиђен ставом 2. члана
197. Устава, којим је предвиђен изузетак од уставног принципа забране по
вратног дејства закона и других општих аката, тако да само поједине одред
бе закона могу имати повратно дејство ако то налаже општи интерес утвр
ђен при доношењу закона. Предлаже да Уставни суд донесе одлуку којом ће
утврдити да оспорена одредба члана 120. став 5. Закона у делу који гласи:
„Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не
испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана...“ није у сагласности са Уставом.
Уставни суд је на основу одредаба члана 33. став 2. Закона о Уставном
суду („Службени гласник РС“, број 109/07) и члана 82. став 1. тачка 10. По
словника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08 и 27/08),
на седници од 21. априла 2010. године, донео Закључак да се иницијатива до
стави на мишљење Народној скупштини. У остављеном року од 45 дана а ни
касније, Народна скупштина није доставила тражено мишљење, па је посту
пак, сагласно одредби члана 34. став 3. Закона о Уставном суду, настављен.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је одредбом члана
120. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гла
сник РС“, број 72/09), чији је став 5. оспорен, прописано да: у радни однос у
установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом
и ако – 1) има одговарајуће образовање, 2) има психичку, физичку и здрав
ствену способност за рад са децом и ученицима, 3) није осуђивано право
снажном прес удом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
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затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у
породици, одузимања малолетног лица, запуштања и злостављања малолет
ног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или дава
ња мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштиће
них међународним правом, без обзира на изречене санкције, и за које ни
је, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) има др
жављанство Републике Србије (став 1); да када се образовно-васпитни рад
остварује на језику националне мањине, осим услова из става 1. овог члана,
лице мора да има и доказ о знању језика на коме се остварује образовно-вас
питни рад (став 2); да се услови из ст. 1. и 2. овог члана доказују приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада (став 3); да се докази о
испуњености услова из става 1. тач. 1) и 4) и става 2. овог члана подносе уз
пријаву на конкурс, а из става 1. тачка 2) овог члана пре закључења угово
ра о раду, а доказ из става 1. тачка 3) овог члана прибавља установа (став
4); да запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди
да не испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана или ако одбије да се подвргне
лекарском прегледу у надлежној здравственој установи (оспорени став 5).
Такође, Законом о основама система образовања и васпитања пропи
сано је да делатност образовања и васпитања обавља установа и да се на
оснивање и рад установе примењују прописи о јавним службама (члан 7.
ст. 1. и 2); да у установи образовно-васпитни рад обављају наставник, вас
питач и стручни сарадник, којима могу да помажу и друга лица у складу са
тим законом, те да су и други запослени у установи дужни да својим радом
и укупним понашањем поштују опште принципе образовања и васпитања
и доприносе остваривању циљева образовања и васпитања, општих и по
себних стандарда постигнућа и развијене позитивне атмосфере у устано
ви (члан 8. ст. 1, 5. и 6).
Уставом Републике Србије је утврђено: да закони и сви други општи ак
ти не могу имати повратно дејство, да изузетно, само појединачне одредбе
закона могу имати повратно дејство, ако то налаже општи интерес утврђен
при доношењу закона (члан 197. ст. 1. и 2); да Република Србија уређује и
обезбеђује, поред осталог, систем у области образовања (члан 97. тачка 10).
Полазећи од наведених одредаба Устава, Уставни суд је утврдио да је
законодавац сагласно уставном овлашћењу из члана 97. тачка 10. Устава,
да уређује и обезбеђује систем у области образовања, Законом о основа
ма система образовања и васпитања уредио основе система предшколског,
основног и средњег образовања а у оквиру тога и питање услова за пријем
у радни однос у установу чија је основна делатност образовање и васпита
ње. Приликом оцене уставности оспорене одредбе члана 120. став 5. Зако
на, којом је прописано да запосленом престаје радни однос ако се у току
радног односа утврди да не испуњава услове из ст. 1. и 2. овог члана или ако
одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој уста
нови, Уставни суд је пошао од целине одредаба члана 120. Закона којима
је, поред општих услова за пријем у радни однос у установи, прописано да
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лице може да буде примљено у установу ако испуњава и посебне услове у
погледу одговарајућег образовања, психичке, физичке и здравствене спо
собности за рад са децом и ученицима и да није осуђивано правоснажном
прес удом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимања малолетног лица, запуштања и злостављања малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених ме
ђународним правом, без обзира на изречене санкције, и за које није, у скла
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство
Републике Србије као и да мора имати доказ о знању језика када се образов
но-васпитни рад остварује на језику националне мањине. Како се образова
ње и васпитање сагласно Закону остварује уз поштовање општих принципа
образовања и васпитања, остваривањем циљева и стандарда образовања
и васпитања, услови за пријем у радни однос прописани у члану 120. Зако
на односе се на све запослене у установи и важе како приликом заснивања
радног односа тако и у току радног односа.
По оцени Уставног суда, законодавац је, прописујући у оспореном чла
ну 120. Закона најпре услове које лице мора да испуни приликом пријема
у радни однос у установу, а затим и могућност престанка радног односа,
уколико се утврди да не испуњава Законом прописане услове или ако од
бије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној установи, наведеном
одредбом одредио услове како би обезбедио подобност запослених лица за
обављање образовно-васпитног рада у установи, па тако и могућност пре
станка радног односа ако наступе одређене околности које могу утицати
на ефикасно обављање ових послова.
Полазећи од изложеног, као и од тога да закони, други прописи и оп
шти акти по правилу важе од дана њиховог ступања на снагу и примењују
се на односе који настану после тога, Уставни суд је оценио да оспорена од
редба члана 120. став 5. Закона нема повратно дејство, како то сматра ини
цијатор. Наиме, Закон ни једном својом одредбом не обавезује установе на
преиспитивање испуњености услова из члана 120. Закона већ запослених
лица по претходним прописима, што би довело до ретроактивне примене
оспорене одредбе Закона, већ пропис ује услове за пријем у радни однос и
утврђује дејство тих одредаба убудуће, што значи да је примена оспореног
Закона могућа само за убудуће.
Уставни суд указује да је одредбама члана 111. ст. 2. и 3. Закона о осно
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 62/03,
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05), који је престао да важи 12. септембра
2009. године, ступањем на снагу важећег Закона о основама система обра
зовања и васпитања, било прописано да се услови прописани законом за
пријем у радни однос доказују приликом пријема у радни однос и провера
вају се у току рада и да наставнику, васпитачу и стручном сараднику пре
стаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове
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из става 1. овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу. Из
наведеног следи да је и претходни Закон садржавао идентичне услове за при
јем у радни однос који су се проверавали у току рада, с том разликом што
су се услови за пријем у радни однос односили на наставнике, васпитаче и
стручне сараднике, док се услови из члана 120. важећег Закона односе на
све запослене у установи. Услов у погледу некажњивости запослених у уста
нови у важећем Закону проширен је и усаглашен са одредбама Кривичног
законика („Службени гласник РС“, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 111/09).
Имајући у виду наведено, Уставни суд је оценио да нема основа за по
кретање поступка поводом поднете иницијативе, те иницијативу, сагласно
одредби члана 53. став 3. Закона о Уставном суду, није прихватио.
У вези с наводим иницијатора да „применом наведеног прописа“ пре
стаје радни однос запосленима који су на „законит начин засновали радни
однос и успешно радили свој посао“, Уставни суд указује да, према члану
167. Устава, није надлежан да одлучује о примени закона.
Полазећи од изложеног, Уставни суд је, на основу одредбе члана 46. тач
ка 5) Закона о Уставном суду, донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-307/2009 од 29. септембра 2011. године

Закон о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/09)
– члан 132. став 4.
Услови и начин на који се наставник верске наставе прима у радни
однос на одређено време без конкурса и упућује у школу са којом закљу
чује уговор о раду на 12 месеци, односи се на све наставнике верске на
ставе које са листе упућују традиционална црква и верска заједница, што
по оцени Суда не представља повреду права на рад нити било који вид
дискриминације тих лица с обзиром на специфичан начин упућивања на
рад у школу. Питање како ће се рад на одређено време наставника верске
наставе који је алтернативни предмет у основној и средњој школи уреди
ти, ствар је законодавне политике у области образовања и васпитања, о
чему Уставни суд, сагласно одредбама члана 167. Устава, није надлежан
да одлучује.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање не
уставности одредбе члана 132. став 4. Закона о основама система образо
вања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09).
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Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности одредбе члана 132. став 4. Закона наведеног у изреци. По ми
шљењу иницијатора, оспорена одредба Закона према којој за извођење вер
ске наставе наставник са школом у коју је упућен закључује уговор о раду
на 12 месеци за сваку школску годину, у супротности је са одредбом чла
на 37. став 4. Закона о раду који уређује радни однос на одређено време и
са одредбама члана 21. став 1. и члана 60. став 1. Устава Републике Срби
је према којима су пред Уставом и законом сви једнаки и јемчи се право на
рад у складу са законом. Указује се да наставници грађанског васпитања ко
је је као и верска настава такође алтернативни предмет, при запошљавању
подлeжу закону који важи за све просветне раднике и добијају стат ус за
послених на неодређено време, што доводи до тога да „један закон важи за
вероучитеље, а друге за све остале просветне раднике“. Сматра да је „овим
законом дискриминисана, у оквиру једине бранше професије“. Такође, на
води да наставници верске наставе нис у у могућности да добију лиценцу
за рад с обзиром на то да законом није прописано полагање стручног ис
пита за вероучитеље, што је услов за добијање лиценце.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је одредбама члана
132. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гла
сник РС“, број 72/09), чији је став 4. оспорен, уређен радни однос у уста
нови на одређено време тако што је било прописано да: установа може да
прими у радни однос на одређено време без конкурса лице ради извођења
верске наставе ако се на конкурс не пријави ни један кандидат који испуња
ва услове за рад на неодређено време (став 1. тачка 4)); да листу наставни
ка верске наставе на предлог традиционалних цркава и верских заједница
утврђује министар (став 2); да наставника верске наставе у школу упућу
је традиционална црква или верска заједница са утврђене листе за сваку
школску годину (став 3); да за извођење верске наставе наставник са шко
лом у коју је упућен закључује уговор о раду на 12 месеци за сваку школ
ску годину (оспорен став 4).
У току поступка пред Уставним судом ступио је на снагу Закон о изме
нама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Слу
жбени гласник РС“, број 52/11) од 15. јула 2011. године. Одредбама члана
23. тог закона мењане су и допуњаване одредбе члана 132. оспореног Зако
на, тако што је, поред осталог, у ставу 1. основног Закона који уређује рад
на одређено време тачка 4) става 1. мењана и она након те измене гласи: да
установа може да прими у радни однос на одређено време без конкурса ли
це „ради извођења верске наставе“, после става 1. додат је нови став 2, док
су досадашњи ст. 2. до 8, међу којима и оспорени став 4, постали ст. 3. до 9.
Дакле, оспорени став 4, који је постао став 5, није мењан.
Важећим Законом о основама система образовања и васпитања („Слу
жбени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) прописано је: да је, поред осталог, циљ
образовања и васпитања, развој и поштовање расне, националне, култ урне,
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језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и ува
жавања различитости (члан 4. тачка 15)); да делатност образовања и вас
питања обавља установа на чије оснивање и рад се примењују прописи о
јавним службама, а начин обављања делатности и образовања и васпита
ња прописан је овим законом и посебним законима у области образовања
и васпитања (члан 7); да у установи образовно-васпитни рад обављају на
ставник, васпитач и стручни сарадник (члан 8. став 1); да наставу и друге
облике образовно-васпитног рада у школи остварује наставник (члан 116.
став 2); да степен и врсту образовања наставника верске наставе у шко
ли, на заједнички предлог министарства надлежног за послове вера и тра
диционалних цркава и верских заједница, пропис ује министар (члан 121.
став 13); да се пријем у радни однос у установи врши на основу конкурса,
да директор установе расписује конкурс и врши избор кандидата за пријем
у радни однос и да у поступку одлучивања о избору наставника, васпита
ча и стручног сарадника директор врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну проверу психофизичких способности у року од осам дана од
дана истека рока за подношење пријава, да проверу психофизичких спо
собности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака, да у року од осам
дана од дана добијања резултата провере директор прибавља мишљење ор
гана управљања (члан 130. ст. 1. до 3).
Према важећој одредби члана 132. Закона („Службени гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11), установа може да прими у радни однос на одређено време
без конкурса лице ради извођења верске наставе (став 1. тачка 4)); листу
наставника верске наставе на предлог традиционалних цркава и верских
заједница утврђује министар (став 3); наставника верске наставе у школу
упућује традиционална црква или верска заједница са утврђене листе за сва
ку школску годину (став 4); за извођење верске наставе наставник са шко
лом у коју је упућен закључује уговор о раду на 12 месеци за сваку школ
ску годину (оспорен став 5).
Уставом Републике Србије је утврђено: да су пред Уставом и законом
сви једнаки (члан 21. став 1); да се јемчи право на рад у складу са законом
(члан 60. став 1); да Република Србија уређује и обезбеђује, поред осталог,
систем у области радних односа и систем у области образовања (члан 97.
тач. 8. и 10); да се делатност и послови због којих се оснивају јавне службе,
њихово уређење и рад пропис ује законом (члан 137. став 5).
Из наведених одредаба Устава произлази да је Република Србија овла
шћена да законом уреди систем у области радних односа и систем у обла
сти образовања, као и да делатности и послове због којих се оснивају јавне
службе, њихово уређење и рад уреди законом. Такође, из изложеног про
излази овлашћење законодавца да Законом о основама система образова
ња и васпитања уреди начин и услове обављања делатности образовања и
васпитања као посебне врсте јавне службе, као и права и обавезе настав
ника, васпитача и стручних сарадника који обављају послове из те делат
ности у установама предшколског образовања и васпитања и установама
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основног и средњег образовања и васпитања, укључујући и питање радног
односа наставника верске наставе. Стога је законодавац, уређујући питање
радног односа наставника верске наставе у основној и средњој школи на на
чин уређен оспореном одредбом Закона, поступио сагласно овлашћењима
садржаним у члану 97. тач. 8. и 10. и члану 137. став 5. Устава.
Такође, Уставни суд је имао у виду и одредбу Закона о раду („Службе
ни гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05), којом је прописано да се права, обавезе
и одговорности из радног односа, односно по основу рада, уређују тим за
коном и посебним законом у складу са ратификованим међународним кон
венцијама (члан 1. став 1).
Полазећи од наведених одредаба оспореног Закона о основама система
образовања и васпитања, Уставни суд је утврдио да је предмет верска на
става један од обавезних изборних предмета у установама основног и сред
њег образовања које ученик бира и да наставника верске наставе у устано
ве основног и средњег образовања упућује традиционална црква и верска
заједница са листе коју утврди министар просвете, на предлог традицио
налних цркава и верских заједница. Начин на који се наставник верске на
ставе прима у установе основног и средњег образовања у однос у на оста
ле наставнике па и наставника грађанског васпитања, Законом је другачије
уређен. Наим
 е, Закон о основама система образовања и васпитања не уре
ђује посебно пријем у радни однос наставника грађанског васпитања како
то чини за наставника верске наставе, већ пропис ује пријем у радни однос
на основу конкурса наставника, васпитача и стручног сарадника, из чега
произлази да се на наставника грађанског васпитања односе одредбе За
кона којим је уређен пријем у радни однос на основу конкурса (члан 130).
Из наведеног следи да је наставник верске наставе упућен у школу са ко
јом закључује уговор о раду за сваку школску годину и на њега се не одно
се одредбе Закона о раду на које се иницијатор позива. Услови и начин на
који се наставник верске наставе упућује у школу са којом закључује уго
вор о раду на 12 месеци, односи се на све наставнике верске наставе које
са листе упућују традиционална црква и верска заједница, што по оцени
Суда не представља повреду права на рад нити било који вид дискримина
ције тих лица с обзиром на специфичан начин упућивања на рад у школу.
Из наведених разлога, по оцени Уставног суда, оспорена одредба Закона је
у сагласности са одредбама члана 21. став 1. и члана 60. став 1. Устава, док
је питање како ће се рад на одређено време наставника верске наставе који
је алтернативни предмет у основној и средњој школи уредити, ствар зако
нодавне политике у области образовања и васпитања, о чему Уставни суд,
сагласно одредбама члана 167. Устава, није надлежан да одлучује.
На посебан значај уређивања организовања и остваривања верске на
ставе као алтернативног предмета у основној и средњој школи указују и од
редбе Уредбе о организовању и остваривању верске наставе алтернативног
предмета у основној и средњој школи („Службени гласник РС“, број 46/01).
Према члану 8. Уредбе: верску наставу може да изводи лице које има нај
мање више образовање за рад у основној школи са ученицима до четвртог
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разреда, а високо образовање за рад са ученицима од четвртог до осмог раз
реда и за рад са ученицима у средњој школи (став 1); врсту стручне спреме
наставника верске наставе утврђује министар просвете и спорта на зајед
нички предлог Министарства вера и традиционалних цркава и верских за
једница (став 2); листу наставника верске наставе утврђује министар про
свете и спорта на предлог традиционалних цркава и верских заједница
(став 3); наставника за верску наставу у школи упућује традиционална цр
ква и верска заједница са утврђене листе (став 4); Министарство просвете
и спорта обезбеђује бруто накнаду традиционалној цркви и верској зајед
ници по ангажованом часу наставника (став 5). Чланом 12. Уредбе утврђен
је надзор над остваривањем наставног плана и програма верске наставе и
наставе алтернативног предмета који врши Министарство просвете и спо
рта, а чланом 14. Уредбе прописано је да ангажовање и остваривање верске
наставе прати комисија, састављена од по једног представника традицио
налних цркава и верских заједница и по три представника Министарства
просвете и спорта и Министарства вера, коју образује Влада.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је оценио да нема основа за по
кретање поступка поводом поднете иницијативе, те иницијативу није при
хватио, сагласно одредби члана 53. став 3. Закона о Уставном суду („Слу
жбени гласник РС“, број 109/07).
Поводом навода иницијатора да Законом о основама система образо
вања и васпитања није „предвиђено полагање стручног испита за вероу
читеље, што је услов за добијање лиценце“, Уставни суд указује да сагласно
члану 167. Устава, није надлежан да одлучује о овим питањима која спада
ју у домен законодавне политике.
Полазећи од изложеног, Уставни суд је на основу одредбе члана 46. тач
ка 5) Закона о Уставном суду, донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-253/2009 од 10. новембра 2011. године

Закон о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, број 41/09)
– члан 284. ст. 1. и 2, члан 285. став 1, члан 306. став 3.
и члан 333. став 1. тачка 99)
Поступак пред судовима и другим државним органима, санкције за
повреду закона других прописа и општих аката, као и режим и безбед
ност у свим врстама саобраћаја, сагласно Уставу, уређују се законом, те
је законодавац поступио у оквиру Уставом утврђеног овлашћења када је
прописао посебне мере, односно овлашћења полицијског службеника да,
ради спречавања угрожавања безбедности учесника у саобраћају и омо
гућавања одвијања саобраћаја, заустави возило и изврши контролу вози
ла и путника, наложи возачу и путницима да без одобрења не напуштају
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возило док траје контрола, као и да може да предузме меру задржавања
возача који је затечен у чињењу прекршаја и који изражава намеру за да
ље чињење прекршаја.
Прописивање да се у исто време не могу користити возачке дозволе
издате од стране две државе, те да ће се возачу који поред домаће користи
и страну дозволу одузети страна дозвола и доставити надлежном органу
ради враћања органу који је одузет у дозволу издао, по оцени Суда, има
значење уређивања питања режима и безбедности у саобраћају.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање
неуставности одредаба члана 284. ст. 1. и 2, члана 285. став 1, члана 306. став
3. и члана 333. став 1. тачка 99) Закона о безбедности саобраћаја на путеви
ма („Службени гласник РС“, број 41/09).
2. Одбацује се иницијатива за оцену сагласности Закона из тачке 1. са
Кривичним закоником.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности и законитости одредаба чл. 284. и 285, члана 306. став 3. и чла
на 333. тачка 99) Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“, број 41/09). Подносилац иницијативе сматра да се оспореном
одредбама члана 284. Закона полицијском службенику даје дискреционо
право да процењује да ли возач „изражава намеру“ за даље чињење пре
кршаја што, како наводи, омогућава велике злоупотребе овлашћења. Како
„изражавање намере“ да ће се учинити прекршај није прекршај који је учи
њен, то нико због тога не може бити приведен органу за прекршаје или за
држан у полицији 24 часа, па су стога и одредбе члана 284. Закона, по ми
шљењу подносиоца иницијативе, у супротности са Уставом. Одредба члана
285. Закона којим је предвиђено одузимање стране возачке дозволе возачу
који поседује и домаћу дозволу, како наводи подносилац иницијативе, ни
је у сагласности са одредбом члана 178. став 2. Закона, којим је предвиђена
могућност држављана Србије да управљају возилом и на основу стране во
зачке дозволе, а у супротности је и са „међународним стандардима и кон
венцијама у друмском саобраћају“. Одредба члана 306. став 3. Закона којом
је прописано да приликом контроле возача, путници из возила не смеју да
напусте возило осим ако им то полицијски службеник дозволи, као и од
редба члана 333. тачка 99) којом је предвиђена санкција за прекршај кад
путник изађе из возила без одобрења полицијског службеника, нис у у са
гласности са одредбама чл. 27. и 39. Устава, јер се наведеним одредбама
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Закона, како наводи подносилац иницијативе, ограничава Уставом зајем
чено право на личну слободу и слободу кретања грађана.
Уставни суд је на седници одржаној 21. јануара 2010. године, на осно
ву одредаба члана 33. став 2. Закона о Уставном суду („Службени гласник
РС“, број 109/07) и члана 82. став 1. тачка 10. Пословника о раду Уставног
суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08 и 27/08), закључио да иницијативу
достави Народној скупштини, ради давања мишљења.
У мишљењу Народне скупштине наводи се да је одредбама члана 284.
ст. 1. и 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима прописано посту
пање надлежног органа према возачу код кога постоји намера за даљим чи
њењем прекршаја, тако што је предвиђено да полицијски службеник може
довести надлежном органу за прекршаје возача који је затечен у чињењу
прекршаја и који изражава намеру за даљим чињењем прекршаја или во
зача који је наставио са чињењем истог. С обзиром на то да се у пракси че
сто дешава да довођење надлежном органу за прекршаје није могуће реа
лизовати одмах, оспореним чланом Закона у ставу 2. је предвиђено да ће
у том случају полиција задржати возача најдуже 24 сата, у ком року ће се
лице довести надлежном органу за прекршаје. С тим у вези указује се да
је ово решење у потпуности усклађено са одредбама члана 166. а у вези са
чланом 167. Закона о прекршајима, којима је прописано задржавање окри
вљеног у извршењу прекршаја, а задржавање је потребно да би се спречило
даље вршење прекршаја. Наводи се и то да се затицањем у чињењу прекр
шаја сматра затицање учиниоца прекршаја на месту извршења прекрша
ја или у непосредној близини тог места, у време извршења или непосредно
после извршења прекршаја, а да се изражавањем намере за даље чињење
прекршаја сматра радња којом возач седа за волан, ставља мотор у рад, од
носно предузима другу сличну радњу, односно покреће возило са места на
пут у и својим понашањем или конклудентним радњама изражава очиглед
ну намеру за даље чињење прекршаја. Стога је, како се наводи у мишљењу,
задржавање возача посебна мера коју, у складу са чланом 278. став 2. тачка
2. Закона, налаже и предузима полицијски службеник приликом контро
ле саобраћаја, ради спречавања угрожавања безбедности учесника, а мо
гућност привременог ограничења слободе кретања на одређеном просто
ру или објект у ради спречавања извршења кривичних дела или прекршаја
прописана је и одредбом члана 56. став 1. тачка 1) Закона о полицији. У ве
зи са разлозима оспоравања одредбе члана 285. Закона у мишљењу се на
води да је одредбом члана 183. став 2. Закона предвиђено да нико у исто
време не може користити две возачке дозволе издате од стране две држа
ве. Ово из разлога што возачка дозвола представља јавну исправу која даје
право на управљање возилом и у којој надлежни орган евидентира и изре
чене привремене забране управљања моторним возилом возачу који не ис
пуњава све прописане законске услове за стечено право управљања вози
лом. Стога се возач, држављанин Републике, коме је та мера евидентирана
у страној возачкој дозволи, а који на територији Републике користи домаћу
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возачку дозволу, налази у повлашћеном положају у однос у на остале гра
ђане Републике јер не постоји евиденција о изреченој мери у домаћој во
зачкој дозволи. Даље се наводи да је за одузет у возачку дозволу полициј
ски службеник дужан да изда одговарајућу потврду, као и да је ratio legis за
увођење овакве одредбе у Закон Директива 2006/126/ ЕЦ Европског пар
ламента, којом се у члану 7. став 5. тачка а) пропис ује да ниједна особа не
може имати више од једне возачке дозволе. Одредбом члана 306. Закона,
те с тим у вези санкције предвиђене одредбом члана 333. став 1. тачка 99)
истог закона, како се наводи у мишљењу, уређен је поступак вршења кон
троле саобраћаја, односно прописано је поступање полицијских службени
ка приликом предузимања службене радње, које претпоставља поступање
полицијског службеника у складу са датим могућностима, условима сао
браћаја и другим околностима како се не би угрожавала сопствена безбед
ност и безбедност осталих учесника у саобраћају. У том смислу је и забра
на напуштања возила приликом вршења контроле превасходно усмерена
ка постизању веће безбедности возача и путника, као и самог полицијског
службеника који врши контролу. На овај начин постиже се ефикаснији вид
контроле саобраћаја, а уколико возач или путник из контролисаног возила
има потребу да напусти возило, полицијски службеник ће му то дозволи
ти, те у наведеном смислу возач, односно путник неће извршити прекршај.
Полазећи од наведеног доносилац оспореног Закона сматра да оспорене од
редбе Закона нис у у супротности са Уставом.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је оспореним од
редбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
РС“, број 41/09) прописано: да ће се возач који је затечен у чињењу прекр
шаја и који изражава намеру за даље чињење прекршаја, односно који је
наставио са чињењем тог прекршаја, довести надлежном органу за прекр
шаје, а ако се довођење не може извршити одмах, територијално надлежна
организациона јединица Министарства унутрашњих послова ће ово лице
задржати најдуже 24 часа (члан 284. ст. 1. и 2); да уколико се у контроли са
обраћаја затекне возач, који осим српске, поседује и инострану возачку до
зволу, полицијски службеник ће на лицу места одузети инострану возач
ку дозволу и да ће одузета возачка дозвола бити достављена министарству
надлежном за спољне послове ради враћања органу који је одузет у возач
ку дозволу издао (члан 285. ст. 1. и 3); да приликом контроле, возач и пут
ници не смеју да напусте возило осим ако им полицијски службеник то не
дозволи (члан 306. став 3); да ће се новчаном казном у износ у од 5.000 ди
нара казнити за прекршај лице које поступи супротно одредбама члана 306.
став 3. овог закона (члан 333. став 1. тачка 99)).
Уставом Републике Србије је утврђено: да људска и мањинска права за
јемчена Уставом могу законом бити ограничена ако ограничење допушта
Устав, у сврхе ради којих га Устав допушта, у обиму неопходном да се устав
на сврха ограничења задовољи у демократском друштву и без задирања у
суштину зајемченог права (члан 20. став 1); да свако има право на личну
слободу и безбедност и да је лишење слободе допуштено само из разлога и
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у поступку који су предвиђени законом, да се лице које је лишено слободе
од стране државног органа одмах, на језику који разуме, обавештава о раз
лозима лишења слободе, о опт ужби која му се ставља на терет као и о сво
јим правима да без одлагања о свом лишењу слободе обавести лице по свом
избору, да свако ко је лишен слободе има право жалбе суду, који је дужан
да хитно одлучи о законитости лишења слободе и да нареди пуштање на
слободу ако је лишење слободе било незаконито и да казну која обу хвата
лишење слободе може изрећи само суд (члан 27); да се лицу лишеном сло
боде без одлуке суда, одмах саопштава да има право да ништа не изјављу
је и право да не буде саслушано без прис уства браниоца кога само изабе
ре или браниоца који ће му бесплатно пружити правну помоћ ако не може
да је плати и да лице лишено слободе без одлуке суда мора без одлагања, а
најкасније у року од 48 часова, бити предато надлежном суду, у противном
се пушта на слободу (члан 29); да свако има право да се слободно креће и
настањује у Републици Србији, да је напусти и да се у њу врати и да се сло
бода кретања и настањивања и право да се напусти Република Србија могу
ограничити законом, ако је то неопх одно ради вођења кривичног поступ
ка, заштите јавног реда и мира, спречавања ширења заразних болести или
одбране Републике Србије (члан 39. ст. 1. и 2); да Република Србија уређује
и обезбеђује, поред осталог, остваривање и заштит у слобода и права гра
ђана, поступак пред судовима и другим државним органима, одговорност
и санкције за повреду слобода и права грађана утврђених Уставом и за по
вреду закона, других прописа и општих аката, режим и безбедност у свим
врстама саобраћаја (члан 97. тач. 2. и 13).
Члан 284. Закона оспорава се наводом да даје дискреционо овлашћење
полицијском службенику да процењује да ли возач „изражава намеру“ за
даље чињење прекршаја, што како наводи „омогућава велику злоупотре
бу овлашћења“. Осим тога, будући да „изражавање намере“ да ће се учи
нити прекршај није прекршај који је учињен, то, по мишљењу подносиоца
иницијативе, нико због тога не може бити приведен органу за прекршаје
или задржан у полицији 24 часа. Полазећи од навода подносиоца иници
јативе Уставни суд је оценио да се иницијативом оспоравају одредбе чла
на 284. ст. 1. и 2. Закона којима је прописано да ће се возач који је затечен
у чињењу прекршаја и који изражава намеру за даље чињење прекршаја,
односно који је наставио са чињењем тог прекршаја, довести надлежном
органу за прекршаје (став 1), а ако се довођење не може извршити одмах,
територијално надлежна организациона јединица Министарства унутра
шњих послова ће ово лице задржати најдуже 24 часа (став 2). Оцењујући
основаност навода подносиоца иницијативе, Уставни суд је утврдио да је
одредбом члана 278. став 2. тачка 2) Закона задржавање возача прописа
но као посебна мера, односно овлашћење полицијског службеника које се
предузима ради спречавања угрожавања безбедности учесника у саобра
ћају, односно омогућавања одвијања саобраћаја, те да је предузимање ове
мере оспореном одредбом члана 284. став 2. Закона прописано као изузе
так од правила да се лице које је затечено у чињењу прекршаја и изражава
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намеру за даље чињење прекршаја доводи надлежном органу за прекрша
је, како је то прописано одредбом члана 284. став 1. Закона. Уставни суд је
утврдио и да је Правилником о начину вршења контроле и непосредног ре
гулисања саобраћаја на путевима и вођењу обавезних евиденција о приме
ни посебних мера и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 69/10 и 78/11),
који је донет на основу овлашћења министра садржаног у одредби члана
2. став 5. и члана 278. став 6. Закона о безбедности саобраћаја на путеви
ма уређен начин вршења контроле саобраћаја на путевима, контроле воза
ча и возила, начин примене посебних мера и овлашћења, као и начин, по
ступак и средства спровођења и вођења обавезних евиденција о примени
посебних мера и овлашћења (члан 1). Наведеним Правилником уређена је
ближе и мера задржавање возача, тако што је, поред осталог, прописано да
задржано лице има право да у складу са Законом о прекршајима, против
одлуке донете у првом степену, односно прес уде прекршајног суда, изјави
жалбу другостепеном органу, односно Вишем прекршајном суду, као и да
се изражавањем намере, односно постојањем опасности да ће возач наста
вити са чињењем прекршаја, у смислу овог правилника, сматра седање во
зача за точак управљача и укључивање мотора у рад, односно предузимање
друге сличне радње којом возач показује очигледну намеру за даље чиње
ње прекршаја (члан 44. ст. 10. и 17).
Будући да Закон о безбедности саобраћаја на путевима пропис ује да
меру задржавања возача предвиђену оспореном одредбом члана 284. став
2. Закона предузима овлашћени полицијски службеник, по схватању Суда,
за оцену основаности навода подносиоца иницијативе од значаја су и од
редбе Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 63/09), ко
јима су прописане врсте полицијских овлашћења, начин поступања поли
цијског службеника пре и приликом примене полицијског овлашћења, као
и услови и начин примене појединих полицијских овлашћења, поред оста
лог и мере задржавања лица и привременог ограничења слободе кретања
(члан 30. став 2. тачка 5)). Наиме, сагласно наведеном закону, овлашћено
службено лице дужно је да се пре примене полицијског овлашћења увери
да су испуњени сви законски услови за примену овлашћења, одговорно је
за ту процену, а приликом примене полицијских овлашћења дужно је да
поступа у складу са законом и другим прописом и поштује стандарде по
стављене Европском конвенцијом за заштит у људских права и основних
слобода, Европским кодексом полицијске етике и другим међународним
актима који се односе на полицију (члан 31. ст. 2. и 5). Одредбама чл. 53.
до 58. Закона о полицији ближе су уређени услови и начин примене поли
цијског овлашћења задржавања лица и привременог ограничења слободе
кретања, тако што је прописано: да ће овлашћено лице задржати лице које
ремети или угрожава јавни ред ако јавни ред није могуће друкчије успоста
вити, односно ако угрожавање није могуће друкчије отклонити и да задр
жавање може да траје најдуже 24 часа, да се задржавање одређује решењем
које мора бити донето и уручено лицу у року од шест часова од привође
ња у службене просторије и да задржано лице има, док траје задржавање,
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право на жалбу против решења о задржавању о којој надлежни окружни суд
мора да одлучи у року од 48 часова (члан 53. ст. 1. и 3); да о задржавању по
одредбама овог закона или у примени Закона о безбедности саобраћаја на
путевима лице мора бити на свом матерњем језику или језику који разуме
обавештено да је задржано и о разлозима за задржавање и поучено да ни
је обавезно ништа да изјави, да има право на одговарајућу помоћ адвоката
кога слободно изабере и да ће се на његов захтев о задржавању обавестити
његови најближи (члан 54); да се лицу, у складу са законом, може привре
мено ограничити слобода кретања на одређеном простору или објект у, по
ред осталог, ради спречавања извршења кривичних дела или прекршаја, да
привремено ограничење слободе кретања не може трајати дуже од оства
рења циља ради којег је овлашћење примењено, те да је за ограничење ду
же од осам часова потребно одобрење надлежног окружног суда (члан 56).
И Законом о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 116/08 и
111/09) прописано је да овлашћени полицијски службеници могу и без на
редбе судије привести лице затечено у вршењу прекршаја, поред осталог,
ако се довођењем спречава у настављању извршења прекршаја, да се при
вођење учиниоца прекршаја мора извршити без одлагања, те да ако је у на
веденим случајевима учинилац прекршаја затечен у вршењу прекршаја и
не може се одмах привести код судије, а постоје основи сумње да ће побе
ћи или опасност да ће непосредно наставити да врши прекршаје, овлашће
ни полицијски службеник може учиниоца задржати најдуже двадесет че
тири часа, с тим што је дужан да без одлагања о задржавању обавести лице
по избору задржаног лица (члан 165).
Полазећи од тога да се поступак пред судовима и другим државним
органима, санкције за повреду закона других прописа и општих аката, као
и режим и безбедност у свим врстама саобраћаја, сагласно Уставу, уређују
законом, Уставни суд је оценио да су оспореним одредбама члана 284. ст. 1.
и 2. Закона, прописивањем посебне мере, односно овлашћења полицијског
службеника да ради спречавања угрожавања безбедности учесника у сао
браћају, односно омогућавања одвијања саобраћаја може да предузме ме
ру задржавања возача који је затечен у чињењу прекршаја и који изражава
намеру за даље чињење прекршаја, уређени односи у оквиру Уставом утвр
ђеног овлашћења. С тим у вези, Уставни суд је констатовао и да оспореним
одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима прописано овла
шћење полицијског службеника да задржи учиниоца прекршаја који изра
жава намеру за даље чињење прекршаја, не представља изузетак, односно
посебну меру коју полицијски службеник може да предузме једино у слу
чају извршења прекршаја и намере даљег вршења прекршаја предвиђених
овим законом, с обзиром на то да такво овлашћење полицијски службеник
на основу Закона о полицији и Закона о прекршајима, као системским за
конима који уређују ове односе, има и када су у питању учиниоци других
прекршаја, а који изражавају намеру даљег вршења прекршаја. Будући да
се сагласно оспореним одредбама Закона мера задржавања изриче за слу
чај да је лице извршило прекршај и да изражава намеру за даље извршење
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прекршаја, те да ово лице, сагласно оспореним одредбама, може бити за
држано, односно лишено слободе без одлуке суда, односно да му може би
ти ограничена слобода кретања, за оцену основаности навода подносио
ца иницијативе, по схватању Суда, од значаја су и одредбе чл. 27, 28. и 29.
Устава којима се јемче права лица лишеног слободе без одлуке суда, као и
одредбе члана 39. Устава којима се јемчи слобода кретања. С обзиром на то
да је овлашћење полицијског службеника, односно мера задржавања возача
који је затечен у чињењу прекршаја и који изражава намеру за даље чиње
ње прекршаја, предвиђено законом, да је законом трајање мере ограничено
најдуже на 24 часа, да су законом и општим актима донетим на основу за
кона уређени начин и поступак спровођења мере задржавања, право задр
жаног лица да о законитости предузете мере задржавања одлучи надлежни
суд, као и право да на језику који разуме буде обавештен о разлозима задр
жавања, да о свом задржавању обавести лице по свом избору, као и право
на браниоца кога изабере, Уставни суд је оценио да је оспореним Законом
прописано овлашћење полицијског службеника, односно мера задржава
ња возача, уређено на начин којим се не доводе у питање Уставом зајемчено
право на слободу и безбедност, те с тим у вези Уставом зајемчена права ли
ца које је задржано, односно лишено слободе без одлуке суда. С тим у вези
Уставни суд је констатовао и да су наведеним законима и општим актима
утврђен начин предузимања мере задржавања, као и права задржаног лица
у складу и са одговарајућим стандардима израженим у пракси Европског
суда за људска права везаним за заштит у права лица лишених слободе без
одлуке суда. Уставни суд је оценио да нис у основани ни наводи подносио
ца да дискреционо овлашћење полицијског службеника ствара могућност
„великих злоупотреба“, будући да су, сагласно закону, полицијски службе
ници дужни да се увере да су испуњени сви законски услови за примену
овлашћења те да су одговорни за ту процену, да су дужни да разлоге задр
жавања саопште задржаном лицу, те да о основаности разлога задржава
ња одлучује надлежни суд решавајући о жалби задржаног лица. Осим тога,
лице које сматра да му је „злоупотребом овлашћења“ полицијског службе
ника повређено Уставом зајемчено право на слободу и безбедност, одно
сно право на слободу кретања, заштит у тог права може да оствари и под
ношењем уставне жалбе, сагласно одредби члана 170. Устава.
Одредба члана 285. (став 1) Закона којом је предвиђено одузимање
стране возачке дозволе возачу који поседује и домаћу дозволу, како наво
ди подносилац иницијативе, није у сагласности са одредбом члана 178. став
2. Закона, којом је предвиђена могућност држављана Србије да управљају
возилом и на основу стране возачке дозволе, а у супротности је и са „међу
народним стандардима и конвенцијама у друмском саобраћају“. У вези са
овим наводима подносиоца Уставни суд је констатовао да возачка дозвола,
сагласно Закону о безбедности саобраћаја на путевима, представља јавну
исправу надлежног органа којом се неком лицу даје право да у саобраћају
на пут у управља возилом одређене категорије на одређено време (члан 7.
тачка 96), те да је другим одредбама оспореног Закона прописано: да

ЗАКОНИ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

85

моторним возилом може да управља возач који испуњава прописане усло
ве и има возачку дозволу, да држављанин Републике Србије са привреме
ним или сталним боравком на територији Европске уније са дозволом ко
ју је издао надлежни орган земље чланице Уније може да управља возилом
на територији Републике Србије у време њеног важења, да странац коме
је одобрено стално настањење у Републици као и држављанин Републике
који се врати из иностранства у Републику да у њој стално борави може,
на основу стране возачке дозволе да управља моторним возилом за време
од шест месеци од дана уласка у Републику (члан 178. ст. 1, 2. и 4); да нико
не може у исто време користити две возачке дозволе издате од стране две
државе (члан 183. став 2); да кад управља моторним возилом возач мора
имати код себе возачку дозволу и дужан је да је на захтев овлашћеног лица
да на увид (члан 184). Наведеним одредбама Закона, према томе, уређена
је могућност коришћења стране возачке дозволе на територији Републике
домаћем држављанину и странцу који нема домаћу возачку дозволу, али и
утврђена забрана истовременог коришћења две возачке дозволе издате од
стране две државе. Из наведеног, по схватању Суда, следи и да лице које има
возачку дозволу издат у од стране надлежног органа Републике, без обзи
ра на то да ли је домаћи држављанин или странац, нема право да на тери
торији Републике користи страну возачку дозволу. Будући да возачка до
звола представља јавну исправу, која поред права на управљање возилом у
саобраћају, садржи и законом прописане податке о условима њеног кори
шћења (примера ради одређених помагала) као и изреченим привременим
забранама, оспореном одредбом Закона, по налажењу Суда, спречава се мо
гућност да (домаће) лице које поседује и страну и домаћу дозволу учеству
је у саобраћају, односно управља возилом као опасном ствари, иако му је,
примера ради, по основу једне од возачких дозвола које поседује изречена
мера забране управљања возилом. Тако посматрано прописивање законом
да се у исто време не могу користити возачке дозволе издате од стране две
државе, те да ће се возачу који поред домаће користи и страну дозволу од
узети страна дозвола и доставити надлежном органу ради враћања органу
који је одузет у дозволу издао, по оцени Суда, има значење уређивања пита
ња режима и безбедности у саобраћају, што се сагласно Уставу, уређује за
коном. Уставни суд је констатовао и да је одредбом члана 7. став 5. тачка а)
Директиве Европског парламента 2006/126/ЕЦ прописано да ниједна осо
ба не може имати више од једне возачке дозволе, као и да је Правилником
о начину вршења контроле и непосредног регулисања саобраћаја на путе
вима и вођењу обавезних евиденција о примени посебних мера и овлашће
ња прописано да се за одузимање иностране возачке дозволе возачу издаје
потврда на обрасцу ПМО у који се уносе подаци о возачу, дат уму и време
ну одузимања, серијски број и податак о држави и органу који је издао во
зачку дозволу (члан 52).
У вези са оспоравањем одредбе члана 306. став 3. Закона којом је про
писано да приликом контроле, возач и путници не смеју да напусте возило
осим ако им то полицијски службеник дозволи и одредбе члана 333. став
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1. тачка 99) Закона којом је прописана новчана казна за прекршај за лице
које поступа супротно наведеној забрани, те указивања подносиоца на су
протност наведених одредаба Закона са Кривичним закоником, Уставни
суд је оценио да је оспореном одредбом члана 306. став 3. Закона уређено
овлашћење полицијског службеника да врши контролу саобраћаја и да ра
ди контроле заустави и прегледа возило које учествује у саобраћају. Пола
зећи од тога да се заустављање и контрола возила од стране овлашћених
лица, врши ради контроле саобраћаја, прописивање овлашћења полициј
ског службеника да заустави возило и изврши контролу возила и путни
ка, те с тим у вези да возач и путници не могу без одобрења полицијског
службеника да напусте возило док траје контрола, по оцени Суда, сагласно
уставном овлашћењу има значење уређивања односа у вези са режимом и
безбедности саобраћаја на путевима, односно како се то наводи у одгово
ру, постизање „веће безбедности возача и путника, као и самог полициј
ског службеника који врши контролу“. Будући да заустављање возила ра
ди контроле претпоставља прис уство возача а у појединим случајевима и
путника у возилу, оспореном одредбом прописана забрана напуштања во
зила без одобрења овлашћеног лица док траје контрола, по схватању Суда,
нема значење ограничавања слободе кретања зајемчене одредбама члана
39. Устава, већ прописивања поступања полицијског службеника прили
ком предузимања законом прописане службене радње, односно овлашће
ња полицијског службеника да зависно од околности процени потребу за
државања возача и евент уално других лица у возилу док траје контрола. С
тим у вези Уставни суд је констатовао и да према схватању Европског су
да за људска права „мање озбиљна ограничења слободе личности, попут
примене саобраћајних прописа или друге врсте контрола којима се сло
бода кретања појединца не ограничава озбиљније“, немају значење повре
де права зајемчених чланом 5. Конвенције. С обзиром на то да не налази
да је оспорена одредба члана 306. став 3. Закона у супротности са Уставом,
као и да је одређивање које ће се радње законом или другим општим актом
прописати као прекршај, у конкретном случају забрана напуштања вози
ла док траје контрола без одобрења овлашћеног полицијског службеника,
ствар одговарајуће законодавне политике чију целисходност Уставни суд,
на основу одредаба члана 167. Устава није надлежан да оцењује, Уставни
суд је оценио да ни оспорена одредба члана 333. став 1. тачка 99) није у су
протности са Уставом.
Полазећи од наведеног, Уставни суд је поводом поднете иницијативе
оценио да нема основа за покретање поступка за оцену уставности оспоре
них одредаба Закона о безбедности саобраћаја на путевима и сагласно од
редби члана 53. став 3. Закона о Уставном суду није прихватио иницијативу.
У вези са наводима подносиоца да оспорене одредбе Закона нис у у са
гласности са одредбом члана 132/1 Кривичног законика, Уставни суд је у
наведеном делу иницијативу, сагласно одредби члана 36. тачка 1) Закона о
Уставном суду одбацио, јер на основу одредаба члана 167. Устава није над
лежан да оцењује међусобну сагласност закона, као аката исте правне снаге.
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Стога је Уставни суд, на основу одредаба члана 46. тачка 5) Закона о
Уставном суду и члана 82. став 1. тачка 1. и члана 84. Пословника о раду
Уставног суда, донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-197/2009 од 10. новембра 2011. године

Закон о Војсци Србије
(„Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09)
– чл. 190 до 192, члан 193. став 1, члан 196. и члан 197. став 2.
Одредба члана 196. Закона, којом је прописано да ће се прописи за из
вршавање овог закона донети у року од 90 дана од дана ступања на сна
гу Закона и да ће се, до доношења одговарајућих прописа за извршавање
овог закона, примењивати прописи донети за извршавање Закона о Вој
сци Југославије, представља норму прелазног карактера, која задржава у
правном поретку прописе који су донети у режиму раније важећег зако
на, а што оспорену одредбу не чини неуставном.
Поводом оцене уставности других оспорених одредаба, Уставни суд
је поновио раније заузети став (у Решењу IУз-2/2008 од 14. јула 2011. го
дине) да не постоји уставна гаранција да се право из пензијског и инва
лидског осигурања остварује по пропис у који је важио у време ступања у
однос обавезног осигурања, или да правила важећег закона о остваривању
права могу да се односе само на лица која по том закону ступају у однос
осигурања, нити у позитивном уставном систему постоји уставна забра
на за законодавни орган да у границама Устава мења законска решења о
пензијском осигурању.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање
неуставности члана 196. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“,
бр. 116/07 и 88/09).
2. Одбацује се захтев за оцењивање уставности одредаба чл. 190. до 192,
члана 193. став 1. и члана 197. став 2. Закона из тачке 1.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оце
ну уставности одредаба чл. 190. до 192, члана 193. став 1, члана 196. и чла
на 197. став 2. Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07
и 88/09). По мишљењу подносиоца иницијативе, оспорене одредбе Закона,
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којима је утврђен начин обрачуна висине војне пензије војном осигурани
ку коме престане служба, као и начин усклађивања износа пензија војних
осигураника, у супротности су са одредбама члана 3. став 1, чл. 19. до 21,
члана 70. и члана 97. став 2. Устава Републике Србије, из разлога што је на
чин усклађивања пензија прописан оспореним одредбама Закона имао за
последицу велике разлике у висини пензија војних осигураника који су ово
право остварили пре, односно после ступања на снагу овог Закона.
Уставни суд је, на седници одржаној 5. маја 2011. године, донео Закљу
чак да се иницијатива за оцену уставности оспорених одредаба Закона о
Војсци Србије достави на мишљење Народној Скупштини Републике Ср
бије, у смислу члана 33. став 2. Закона о Уставном суду („Службени гласник
РС“, број 109/07), са роком од 30 дана за давање мишљења.
Како Народна скупштина у остављеном року, као ни накнадно, није
доставила тражено мишљење, Уставни суд је наставио поступак, на осно
ву члана 34. став 3. Закона о Уставном суду.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је оспореним и дру
гим релевантним одредбама Закона о Војсци Србије прописано: да војни
осигураници који су до дана ступања на снагу овог закона остварили права
из социјалног осигурања настављају да користе та права према закону по
којем су их остварили (члан 190); да до доношења прописа о пензијском и
инвалидском осигурању војних осигураника, пензијски основ за обрачун
висине војне пензије војном осигуранику коме престане служба са правом
на пензију по ступању овог закона на снагу, чини месечни износ плате без
пореза и доприноса, за пуно радно време, која војном осигуранику припада
у месецу у којем му престаје служба (оспорени члан 191); да официру, од
носно подофициру служба престаје са правом на пензију и пре испуњења
општих услова за стицање старосне пензије ако је навршио најмање 20 го
дина пензијског стажа, од чега најмање 10 година у својству професионал
ног војног лица, ако то захтевају потребе службе које настају услед органи
зацијско-мобилизацијских промена у Војсци Србији на основу овог закона
(члан 192. став 1); да даном ступања на снагу овог закона, до доношења про
писа о пензијском и инвалидском осигурању војних осигураника, официру,
односно подофициру коме по ступању овог закона на снагу престане слу
жба у Војсци Србије по одредбама става 1. овог члана припада пензија ко
ја за 20 година пензијског стажа износи за мушкарца 55%, односно за жену
57,5% од пензијског основа (члан 192. став 2); да за сваку навршену годину
пензијског стажа преко 20 година пензија се повећава за 2,5% од пензијског
основа до навршених 30 година пензијског стажа, а за сваку навршену го
дину преко 30 година пензијског стажа пензија се повећава за 0,5% од пен
зијског основа, с тим што може износити највише 85% од пензијског основа
(члан 192. ст. 3. и 4); да се усклађивање износа пензија војних осигураника
остварених до дана ступања на снагу овог закона, као и пензија остваре
них по ступању овог закона на снагу, врши по динамици и на начин утвр
ђен законом којим се уређује пензијско и инвалидског осигурање (оспоре
ни члан 193. став 1); да ће се прописи за извршавање овог закона донети у
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року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона, а прописи за извр
шење Закона о Војсци Југославије настављају да се примењују уколико ни
су супротни одредбама овог закона (оспорени члан 196); да до доношења
прописа о војној обавези, социјалном, здравственом и пензијском и инва
лидском осигурању професионалних војних лица остају на снази одредбе
Закона о Војсци Југославије о попуни резервног става (чл. 26. и 27); одредбе
о правима на продужено осигурање и на накнаду због престанка запосле
ња (чл. 59. и 59а), поглавље XV – Здравствено осигурање (чл. 211. до 239),
поглавље XVI – Пензијско и инвалидско осигурање (чл. 279. до 336) и по
главље XIX – Казнене одредбе (чл. 340. до 245) (оспорени члан 197. став 2).
За оцену уставности оспорених одредаба Закона о Војсци Србије од зна
чаја су одредбе Устава Републике Србије, којима је утврђено: да се Уставом
јемче, и да се као таква, непосредно примењују људска и мањинска права
зајемчена општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним
међународним уговорима и законима, као и да се законом може прописати
начин остваривања ових права само ако је то Уставом изричито предвиђе
но или ако је то неопходно за остваривање појединачног права због његове
природе, при чему закон ни у ком случају не сме да утиче на суштину зајем
ченог права (члан 18. став 2); да људска и мањинска права зајемчена Уста
вом могу законом бити ограничена ако ограничење допушта Устав у сврхе
ради којих га Устав допушта, у обиму неопходном да се уставна сврха огра
ничења задовољи у демократском друштву и без задирања у суштину зајем
ченог права, те да се достигнути ниво људских и мањинских права не може
смањивати (члан 20. ст. 1. и 2); да су пред Уставом и законом сви једнаки и
да свако има право на једнаку законску заштит у, без дискриминације, као
и да је забрањена свака дискриминација, непосредна или посредна, по би
ло ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности,
друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уве
рења, имовног стања, култ уре, језика, старости и психичког или физичког
инвалидитета (члан 21. ст. 1. до 3); да се пензијско осигурање уређује зако
ном, као и да се Република Србија стара о економској сигурности пензио
нера (члан 70); да Република Србија уређује и обезбеђује, поред осталог, и
систем у области социјалног осигурања и других облика социјалне сигур
ности и друге економске и социјалне односе од општег интереса, као и си
стем у областима здравства, социјалне заштите, борачке и инвалидске за
штите (члан 97. тач. 8. и 10).
Сагласно наведеним одредбама чл. 70. и 97. тачка 8. Устава Републи
ке Србије, законодавац је овлашћен да својим прописом уреди систем пен
зијског и инвалидског осигурања, права и обавезе по том основу, услове и
начин остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања, систем
финансирања пензијског и инвалидског осигурања и друга питања од зна
чаја за уређење ове области.
Оцењујући посебно одредбу члана 196. Закона, којом је прописано да
ће се прописи за извршавање овог закона донети у року од 90 дана од да
на ступања на снагу овог закона, као и да ће се до доношења одговарајућих
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прописа за извршавање овог закона примењивати прописи донети за из
вршавање Закона о Војсци Југославије, Уставни суд је констатовао да се у
конкретном случају ради о норми прелазног карактера, која представља
израз опредељења законодавног органа да се очува континуитет у оства
ривању права војних осигураника у сит уацији када нис у донети одгова
рајући спроведбени акти за реализацију решења садржаних у оспореном
Закону. Чињеница да оспорена одредба Закона задржава у правном порет
ку прописе који су донети у режиму Закона о Војсци Југославије не чини
оспорени члан Закона неуставним, из разлога што је законодавац Уставом
овлашћен да одреди начин спровођења одредаба одређеног закона и, у том
смислу, пропише могућност да ће се, у случају недоношења одговарајућих
прописа за спровођење одредаба новодонетог закона, примењивати про
писи донети за извршавање за то сродних прописа, као што је у конкрет
ном случају Закон о Војсци Југославије.
С обзиром на то да Уставни суд није нашао основа за покретање по
ступка поводом поднете иницијативе, иницијативу није прихватио, сагла
сно одредби члана 53. став 3. Закона о Уставном суду.
Поводом оцене уставности одредаба чл. 190. до 192, члана 193. став 1.
и члана 197. став 2. наведеног Закона, Уставни суд је у предмет у IУз-2/2008
на седници одржаној 14. јула 2011. године донео Решење којим није при
хватио иницијативе за покретање пос тупка за утврђивање неус тавнос ти
наведених одредаба Закона. При томе је Уставни суд изразио став да је
оспореним одредбама Закона уређена затечена правна сит уација везана
за лица – војне осигуранике, који су, до дана ступања на снагу овог зако
на, остварила права из социјалног осигурања, утврђен пензијски основ за
обрачун висине пензије војном осигураник у коме прес тане служба и по
себан основ прес танка службе са правом на пензију и пре испуњења оп
штих услова за старосну пензију, као и начин усклађивања износа пензија
војних осигураника, чиме је законодавни орган, по оцени Уставног суда,
пос тупио сагласно својим уставним овлашћењима садржаним у одред
бама чл. 70. и 97. Устава да законом уреди сис тем пензијског и инвалид
ског осигурања, права и обавезе по том основу, услове и начин оствари
вања права из пензијског и инвалидског осигурања, систем финансирања
пензијског и инвалидског осигурања и друга питања од значаја за уређе
ње ове облас ти.
Будући да се у конкретном случају ради о одредбама Закона о чијој је
уставности Уставни суд већ одлучивао, а из нових навода, разлога и под
нетих доказа не произлази да има основа за поновно одлучивање, Уставни
суд је у овом делу одбацио захтев.
На основу изложеног и одредаба члана 46. тач. 5) и 8) Закона о Устав
ном суду, Уставни суд је донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-43/2010 од 2. новембар 2011. године
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Закон о Војсци Србије
(„Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09) – члан 146. ст. 2. и 3.
Правила о војној дисциплини
(„Службени војни лист“, бр. 22/08, 14/10 и 14/11) – члан 43. став 4.
Законодавац је Уставом овлашћен да својим прописом одреди круг
лица која се могу сматрати дисциплински одговорним за повред у слу
жбене дужнос ти, при чему је органу надлежном за вођење дисциплин
ског пос тупка дато дискреционо овлашћење да у сваком конкретном
случају процењује могућност, односно целисходност вођења дисци
плинског пос тупка и да у зависнос ти од тих чињеница пос тупак нас та
ви или обус тави.
Промена стат уса учиниоца прекршаја – цивилног лица коме је престао
стат ус припадника Војске који је имало у време када је прекршај учињен,
не може бити разлог да се одређено лице амнестира од одговорности.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање
неуставности одредaбa члана 146. ст. 2. и 3. Закона о Војсци Србије („Слу
жбени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09).
2. Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање
неуставности и незаконитости одредбе члана 43. став 4. Правила о војној
дисциплини („Службени војни лист“, бр. 22/08, 14/10 и 14/11).
3. Одбацује се иницијатива за оцену сагласности одредаба члана 146.
ст. 2. и 3. са одредбама чл. 145. и 152. Закона из тачке 1. изреке.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за утвр
ђивање неуставности одредaбa члана 146. ст. 2. и 3. Закона о Војсци Срби
је („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09) и за покретање поступка за
утврђивање неуставности и незаконитости одредбе члана 43. став 4. Пра
вила о војној дисциплини („Службени војни лист“, број 22/08). Подноси
лац представке сматра оспорене одредбе Закона о Војсци Србије и Прави
ла о војној дисциплини, којима је прописано да је лице, коме је престала
служба у Војсци Србије, одговорно ако је дисциплински поступак против
њега покренут док је било у служби, несагласним са одредбама чл. 18. и
21. Устава Републике Србије и члана 1. Протокола 12 уз Конвенцију за за
штит у људских права и основних слобода („Службени лист СЦГ – Међу
народни уговори“, број 9/03). Ово из разлога што, по мишљењу иниција
тора, оспорене одредбе омогућавају да се настави дисциплински поступак
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против грађана који после разрешења од професионалне војне службе не
мају стат ус војног лица, односно њима се неоправдано даје стат ус лица
против којих се може водити дисциплински поступак уколико тело надле
жно за вођење дисциплинског поступка нађе да је то оправдано. Иниција
тор сматра да се на овај начин одређена лица доводе у неравноправни по
ложај, јер од оцене оправданости, односно целисходности зависи да ли ће
се против одређеног лица водити војно дисциплински поступак.
Уставни суд је на седници одржаној 5. маја 2011. године на основу чла
на 33. став 2. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07)
и члана 82. став 1. тачка 10) Пословника о раду Уставног суда („Службени
гласник РС“, бр. 24/08 и 27/08), донео Закључак да се иницијатива за оце
ну уставности оспорених одредаба Закона о Војсци Србије достави Народ
ној скупштини на мишљење, са роком од 30 дана за давање мишљења. Како
Народна скупштина у остављеном року, као ни накнадно, није доставила
тражено мишљење, Уставни суд је наставио поступак на основу члана 34.
став 3. Закона о Уставном суду.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је чланом 146. За
кона о Војсци Србије („Службени гласник РС“, бр. 116/07 и 88/09), чије су
одредбе ст. 2. и 3. оспорене, прописано: да је за повреду дужности из слу
жбе одговоран припадник Војске Србије, док је у служби (став 1); да је за
повреду дужности из службе одговорно и лице коме је престала служба у
Војсци Србије, ако је дисциплински поступак против њега покренут док
је био у служби (став 2); да ће лице или тело надлежно за вођење дисци
плинског поступка обуставити дисциплински поступак против лица коме
је престала служба у Војсци Србије, а против кога је дисциплински посту
пак покренут док је било у служби, ако нађе да је вођење дисциплинског
поступка немогуће или нецелисходно (став 3); да се сматра да је лице у ре
зервном саставу на војној дужности у Војсци Србије од тренутка ступања
у команду, јединицу или установу Војске Србије, ако се јавља непосредно,
односно од тренутка јављања у месту прикупљања, односно на зборном ме
сту означеном у општем или појединачном позиву или ратном распореду
до отпуштања из команде, јединице или установе Војске Србије (став 4).
Оспореном одредбом члана 43. став 4. Правила о војној дисциплини
(„Службени војни лист“, бр. 22/08, 14/10 и 14/11) прописано је да су војни
дисциплински судови надлежни и за суђење лицима којима престане слу
жба у Војсци Србије, у складу са чланом 146. ст. 2. и 3. Закона.
Уставом Републике Србије утврђено је: да се Уставом јемче и као таква
непосредно примењују људска и мањинска права зајемчена опште прихва
ћеним правилима међународног права, потврђеним међународним угово
рима и законима, као и да се законом може прописати начин остваривања
ових права само ако је то Уставом изричито предвиђено или ако је то нео
пходно за остваривање појединог права због његове природе, при чему за
кон ни у ком случају не сме да утиче на суштину зајемченог права (члан 18.
став 2); да је забрањена свака дискриминација, непосредна или посредна,
по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припад
ности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог
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уверења, имовног стања, култ уре, језика, старости и психичког или физич
ког инвалидитета (члан 21. став 3); да Република Србија уређује и обезбе
ђује и друге односе од интереса за Републику Србију у складу са Уставом
(члан 97. тачка 17); да се о Војсци Србије доноси закон (члан 141. став 2).
Чланом 1. Протокола 12 уз Конвенцију за заштит у људских права и
основних слобода гарантовано је да ће се свако право које закон предвиђа
остваривати без дискриминације по било ком основу као нпр. полу, раси,
боји коже, језику, вероисповести, политичком или другом уверењу, наци
оналном или друштвеном пореклу, повезаности с националном мањином,
имовини, рођењу или другом стат ус у, као и да јавне власти неће ни према
коме вршити дискриминацију по наведеним основама.
Полазећи од уставних овлашћења законодавца, садржаних у одредба
ма 97. тачка 17. и члана 141. став 2. Устава, Уставни суд је оценио да је за
конодавац био овлашћен да својим прописом уреди положај и надлежност
Војске Србије, као и да у оквиру наведених уставних овлашћења уреди ди
сциплинску одговорност припадника Војске, дисциплински поступак, ди
сциплинске грешке и преступе и дисциплинске санкције за повреде ду
жности из службе.
Приликом оцене уставности оспорених одредаба члана 146. ст. 2. и 3.
Закона о Војсци Србије, Уставни суд је пошао од следећег:
– да је одредбом члана 147. наведеног Закона прописано да се прили
ком утврђивања дисциплинске одговорности припадника Војске Србије
сходно примењују начела, односно правила материјалног кривичног пра
ва која нис у у супротности са одредбама овог закона и природом дисци
плинске одговорности;
– да је дисциплински поступак пенални поступак и да се на ток и вође
ње дисциплинског поступка супсидијерно примењују начела општих про
цесних закона, првенствено Законик о кривичном поступку („Службе
ни лист СРЈ“, бр. 70/01 и 68/02 и „Службени гласник РС“, бр. 58/04, 85/05,
115/05, 49/07, 20/09 и 72/09);
– да насупрот начелу легалитета као темељном начелу кривичног проце
сног права, постоји начело опорт унитета које даје суду дискреционо овла
шћење да, с обзиром на разлоге целисходности, цени оправданост вође
ња одређеног кривичног поступка, а нарочито са аспекта јавног интереса,
односно да ли је у јавном интерес у да се учесник кривично гони или није;
применом начела опорт унитета код појединих, пре свега багателних кри
вичних дела и из одређених криминално-политичких разлога, смањује се
притисак на судове тако да начело дискреционог кривичног гоњења коре
спондира са идејом о рационализацији кривичног поступка.
Полазећи од изложеног, Уставни суд је оценио да је законодавац био
Уставом овлашћен да својим прописом одреди круг лица који се могу сма
трати дисциплински одговорним за повреду службене дужности, при чему
је органу надлежном за вођење дисциплинског поступка дато дискрецио
но овлашћење да у сваком конкретном случају процењује могућност, од
носно целисходност вођења дисциплинског поступка и да у зависности од
тих чињеница поступак настави или обустави. Ово посебно када се ради о
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најтежим дисциплинским преступима за које се може изрећи дисциплин
ска мера – губитак службе, као најтежа дисциплинска санкција, у ком слу
чају је вођење дисциплинског поступка нецелисходно, имајући у виду да су
у питању лица којима је већ престала служба у Војсци Србије.
Наводи подносиоца иницијативе да се дисциплински поступак не мо
же водити против лица које више није припадник Војске Србије, односно
да се цивилним лицима не могу изрицати дисциплинске санкције за пре
кршаје које су учинили док су били припадници Војске, по оцени Суда су
неосновани, имајући у виду да промена стат уса учиниоца прекршаја не мо
же бити разлог да се одређено лице амнестира од одговорности за учињени
прекршај, јер би се у том случају довела у питање сврха дисциплинског по
ступка која се огледа, пре свега, у кажњавању учинилаца прекршаја (инди
видуална превенција), као и у свести о потреби да се у вршењу војних ду
жности поступа по правилима службе (генерална превенција).
Такође, по оцени Уставног суда, неосновани су наводи подносиоца ини
цијативе да се оспореним одредбама Закона грађани доводе у неравнопра
ван положај, будући да Закон не дефинише критеријуме на основу којих
надлежни орган за вођење дисциплинског поступка цени оправданост, од
носно целисходност даљег вођења дисциплинског поступка. Ово из разло
га што је сваки дисциплински поступак строго формалан и индивидуали
зован тако да надлежни орган има дискреционо овлашћење да, ценећи све
околности конкретног дисциплинског прекршаја, одлучује о томе да ли је
оправдано и целисходно даље вођење поступка, као и да ли постоје одређене
процесне и материјалне сметње за вођење поступка, у ком случају се посту
пак може обуставити, како је то прописано оспореним одредбама Закона.
Уставни суд је, такође, оценио да се из наведених уставноправних раз
лога не доводе у питање гаранције прокламоване чланом 1. Протокола 12
уз Конвенцију за заштит у људских права и основних слобода („Службени
лист СЦГ – Међународни уговори“, бр. 9/03 и 5/05).
Уставни суд је одбацио иницијативу у делу у коме је тражена оцена са
гласности оспорених одредаба Закона са одредбама чл. 145. и 152. истог за
кона из разлога што Уставни суд, према члану 167. Устава, није надлежан
да оцењује међусобну сагласност одредаба истог општег акта.
Оспорена Правила о војној дисциплини прописао је председник Репу
блике, на основу члана 170. Закона о Војсци Србије. Овим правилима бли
же су уређени дисциплинска одговорност, дисциплински поступак, извр
шење дисциплинских санкција, месна надлежност, организација, састав и
рад војних дисциплинских судова и војних дисциплинских тужилаца.
Оцењујући Правилa са формалноправног становишта, Уставни суд је
утврдио да је овај оспорени акт донет од стране председника Републике као
надлежног органа за његово доношење.
Када је у питању оспорена одредба члана 43. став 4. Правила, којом је
утврђена надлежност војних дисциплинских судова за суђење лицима ко
јима је престала служба у Војсци Србије, у складу са чланом 146. ст. 2. и 3.
Закона о Војсци Србије, Уставни суд није прихватио иницијативу из истих
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уставноправних разлога који су дати приликом образлагања уставности
одредаба члана 146. ст. 2. и 3. наведеног Закона.
Будући да Уставни суд није нашао основа за покретање поступка пово
дом иницијативе, иницијативу није прихватио, сагласно одредби 53. став
3. Закона о Уставном суду.
На основу изложеног и одредаба члана 36. став 1. тачка 1) и члана 46. тач
ка 5) Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07) и члана 82.
став 1. тачка 1. и члана 84. Пословника о раду Уставног суда („Службени гла
сник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), Уставни суд је донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-73/2010 од 10. новембра 2011. године

Закон о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, бр. 127/07, 34/10 и 54/11)
– члан 48. став 2.
Закон установљава као опште правило за доделу мандата – примену
редоследа кандидата на изборној листи коју је подносилац изборне листе
утврдио и о којој су се бирачи гласањем на изборима изјашњавали, што
је у складу са ставом Уставног суда израженим у раније донетим одлука
ма IУз-42/2008 од 14. априла 2011. године и IУз-52/2008 од 21. априла 2011.
године, према којем подносилац изборне листе након одржаних избора,
а ни касније током мандатног периода, не може одређивати редослед до
деле мандата кандидатима за народне посланике, односно за одборнике,
мимо редоследа на изборној листи
Оспореном одредбом Закона прописано је да када одборнику који је
изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека времена
на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидат у на из
борној листи коме није био додељен мандат – припаднику исте политичке
странке, што, по оцени Уставног суда, представља дозвољени изузетак у
посебној правној сит уацији и нема значење повреде права непосредних
избора, односно нема за последицу одступање од воље бирача исказане
гласањем за коалициону листу.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање
неуставности одредбе члана 48. став 2. Закона о локалним изборима („Слу
жбени гласник РС“, бр. 127/07, 34/10 и 54/11).
2. Одбацује се захтев за обуставу извршења појединачних аката или рад
њи предузетих на основу оспорене одредбе Закона из тачке 1.
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Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за утвр
ђивање неуставности одредбе члана 48. став 2. Закона о локалним избори
ма (,,Службени гласник РС“, бр.127/07, 34/10 и 54/11). У иницијативи се на
води да законско прописивање обавезе доделе мандата ,,припаднику исте
политичке странке“ након престанка мандата одборника изабраног са ко
алиционе листе, садржи повреде одредаба чл. 2. и 3, члана 5. став 4, члана
21. став 1. и члана 180. став 3. Устава. Позивом на наведене одредбе Уста
ва, као и правна схватања Уставног суда изражена у одлукама IУз-42/2008 и
IУз-52/2008 у којима су изложени разлози утврђене неуставности одредаба
члана 84. Закона о избору народних посланика, односно члана 43. Закона
о локалним изборима, иницијатор указује да оспорена одредба Закона до
пушта да се мандати додељују мимо редоследа на изборној листи чиме се
крши начело непосредности избора одборника, страначким коалицијама
се омогућава да успоставе власт мимо слободно изражене воље грађана, а
таквим правилом расподеле мандата које важи само за коалиционе избор
не листе, предлагачи изборних листа се доводе у неравноправан положај.
Иницијатор наводи и то да Закон о локалним изборима не прави разли
ку између предлагача изборних листа, нити између самих изборних листа
која би оправдала прописани различити третман коалиције и коалиционе
листе у однос у на друге учеснике у изборном поступку.
Иницијатор је предложио да Суд ,,обустави појединачне акте и радње
предузете у складу са спорним одредбама до доношења коначне одлуке.“
Оспорена одредба члана 48. став 2. Закона о локалним изборима (,,Слу
жбени гласник РС“, бр. 127/07, 34/10 и 54/11) гласи: ,, Када одборнику који
је изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека вре
мена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидат у на
изборној листи коме није био додељен мандат – припаднику исте политич
ке странке.“ Наведена одредба је унета у текст Закона о локалним избори
ма (,,Службени гласник РС“, број 129/07) одредбама члана 8. Закона о из
менама и допунама Закона о локалним изборима (,,Службени гласник РС“,
број 54/11). Иначе, у вези са питањем расподеле одборничких мандата, од
редбама чл. 6. и 8. Закона о изменама и допунама Закона о локалним избо
рима извршене су промене ранијих законских решења о начину расподеле
одборничких мандата по окончаним изборима (члан 43. основног текста
Закона), односно, о начину расподеле мандата у случају престанка мандата
пре истека времена на које је одборник изабран (члан 48. основног текста
Закона). Промене Закона су извршене тако што је члан 43. основног текста
Закона који је престао да важи по основу Одлуке Уставног суда IУз-52/2008
од 21. априла 2011. године („Службени гласник РС“, број 34/10 од 21. маја
2010. године), замењен одредбом новог члана 43. која пропис ује да ће из
борна комисија јединице локалне самоуправе најкасније у року од 10 дана
од дана објављивања укупних резултата избора све добијене мандате са из
борне листе доделити кандидатима по редоследу на изборној листи, почев
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од првог кандидата са листе (члан 6. Закона о изменама и допунама Зако
на о локалним изборима ). Исто тако, чланом 8. Закона о изменама и до
пунама Закона о локалним изборима извршене су измене и допуне члана
48. основног текста Закона те је новом одредбом става 1. члана 48. пропи
сано да када одборнику престане мандат пре истека времена на које је иза
бран, мандат се додељује првом следећем кандидат у са исте изборне листе
коме није био додељен мандат одборника, док је новом одредбом става 2.
члана 48. која се оспорава, прописано да ,,Када одборнику који је изабран
са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека времена на које
је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидат у на изборној ли
сти коме није био додељен мандат – припаднику исте политичке странке.“
Одредбама Закона о локалним изборима прописано је, поред осталог:
да грађани бирају одборнике на основу слободног, општег и једнаког из
борног права (члан 1. став 1); да изборна кампања представља све јавне,
политичке, промотивне и друге активности подносилаца изборних листа
и кандидата са тих листа (члан 4. став 3); да се одборници бирају на основу
листа политичких странака, њихових коалиција и листа које предложе гру
пе грађана (члан 5); да кандидате за одборнике могу предлагати регистро
ване политичке странке, коалиције регистрованих политичких странака,
као и групе грађана, а да предлагач мора на изборној листи имати најмање
једну трећину кандидата од укупног броја одборника који се бира (члан 18.
став 1. ); да подносилац изборне листе одређује редослед кандидата на ли
сти, а да на изборној листи укупно мора бити најмање 30% кандидата ма
ње заступљеног пола (члан 20. ст. 2. и 3); да ако две или више политичких
странака поднес у заједничку изборну листу, назив изборне листе и носи
лац изборне листе одређују се споразумно (члан 22. став 2); да се мандати
који припадају одређеној изборној листи додељују кандидатима са те листе
у складу са одредбама овог закона (члан 42); да одборнику престаје мандат
пре истека времена на које је изабран – подношењем оставке, доношењем
одлуке о распуштању скупштине јединице локалне самоуправе, ако је прав
носнажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у траја
њу од најмање шест месеци, ако је правноснажном одлуком лишен послов
не способности; преузимањем посла односно функције које су, у складу са
законом, неспојиве са функцијом одборника, ако му престане пребивали
ште на територији јединице локалне самоуправе, губљењем држављанства,
те, ако наступи смрт одборника (члан 46. став 1).
Законом о политичким странкама („Службени гласник РС“, број 36/09)
прописано је да се политичка странка може удруживати у шире политич
ке савезе у земљи и иностранству, при чему задржава свој правни субјек
тивитет (члан 33. Закона).
Одредбама Устава на чију повреду указује иницијатор, утврђено је: да
сувереност потиче од грађана који је врше референдумом, народном ини
цијативом и преко својих слободно изабраних представника, као и да није
дан државни орган, политичка организација, група или појединац не може
присвојити сувереност од грађана, нити успоставити власт мимо слободно
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изражене воље грађана (члан 2); да је владавина права основна претпостав
ка Устава и почива на неот уђивим људским правима, као и да се владавина
права остварује слободним и непосредним изборима, уставним јемствима
људских и мањинских права, поделом власти, независном судском влашћу
и повиновањем власти Уставу и закону (члан 3); да политичке странке не
могу непосредно вршити власт, нити је потчинити себи (члан 5. став 4); да
су пред Уставом и законом сви једнаки ( члан 21. став 1), те да се одборни
ци бирају на период од четири године на непосредним изборима тајним
гласањем, у складу са законом (члан 180. став 3)
Другим одредбама Устава које су од значаја за разматрање уставне за
снованости оспорене одредбе члана 48. став 2. Закона утврђено је: да је Ре
публика Србија држава српског народа и свих грађана који у њој живе,
заснована на владавини права и социјалној правди, начелима грађанске
демократије, људским и мањинским правима и слободама и припадности
европским принципима и вредностима (члан 1); да се јемчи и признаје уло
га политичких странака у демократском обликовању политичке воље гра
ђана (члан 5. став 1); да је државна власт ограничена правом грађана на по
крајинску аутономију и локалну самоуправу (члан 12. став 1); да се људска
и мањинска права зајемчена Уставом непосредно примењују, да се Уставом
јемче, и као таква, непосредно се примењују људска и мањинска права за
јемчена општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним
међународним уговорима и законима, да се законом може прописати начин
остваривања ових права само ако је то Уставом изричито предвиђено или
ако је то неопходно за остварење појединог права због његове природе, при
чему закон ни у ком случају не сме да утиче на суштину зајемченог права,
те да се одредбе о људским и мањинским правима тумаче у корист унапре
ђења вредности демократског друштва, сагласно важећим међународним
стандардима људских и мањинских права, као и пракси међународних ин
стит уција које надзиру њихово спровођење (члан 18); да јемства неот уђи
вих људских и мањинских права у Уставу служе очувању људског достојан
ства и остварењу пуне слободе и једнакости сваког појединца у праведном,
отвореном и демократском друштву, заснованом на начелу владавине пра
ва (члан 19); да људска и мањинска права зајемчена Уставом могу законом
бити ограничена ако ограничење допушта Устав, у сврхе ради којих га Устав допушта, у обиму неопходном да се уставна сврха ограничења задово
љи у демократском друштву и без задирања у суштину зајемченог права
(члан 20. став 1); да свако има право на једнаку законску заштит у без дис
криминације, да је забрањена свака дискриминација, непосредна или по
средна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне
припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или
другог уверења, имовног стања, култ уре, језика, старости и психичког или
физичког инвалидитета, као и да се не сматрају дискриминацијом посеб
не мере које Република Србија може увести ради постизања пуне равно
правности лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају
са осталим грађанима (члан 21. ст. 2, 3. и 4); да сваки пунолетан, пословно
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способан држављанин Републике Србије има право да бира и да буде би
ран, да је изборно право опште и једнако, да су избори слободни и непо
средни, а гласање је тајно и лично, као и да изборно право ужива прав
ну заштит у у складу са законом (члан 52); да се јемчи слобода политичког,
синдикалног и сваког другог удруживања и право да се остане изван сва
ког удружења (члан 55. став 1); да Република Србија уређује и обезбеђује,
између осталог, остваривање и заштит у слобода и права грађана (члан 97.
тачка 2); да грађани имају право на покрајинску аутономију и локалну са
моуправу које остварују непосредно или преко својих слободно изабраних
представника (члан 176. став 1); да је скупштина највиши орган јединице
локалне самоуправе, да је чине одборници, да се одборници бирају на пе
риод од четири године, на непосредним изборима тајним гласањем, у скла
ду са законом (члан 180. ст. 1, 2. и 3).
Одлуком Уставног суда IУз-52/2008 од 21. априла 2011. године („Слу
жбени гласник РС“, број 34/10) на коју се иницијатор позива, утврђена је
несагласност са Уставом одредаба члана 43. Закона о локалним изборима
које су, пропис ујући начин доделе добијених одборничких мандата, утвр
ђивале право подносиоца изборне листе да у одређеном року од дана об
јављивања укупних резултата избора, односно у накнадном року, доста
ви изборној комисији јединице локалне самоуправе податке о томе којим
кандидатима са изборне листе се додељују добијени одборнички мандати.
Уставни суд је изразио став да се на тај начин, супротно Уставу, уводи сво
јеврстан облик посредних избора на локалном нивоу, у коме се подноси
оци изборних листа, након гласања, јављају као посредници између бира
ча и њихових представника; те да уместо да мандат одборника стекну по
утврђивању и објављивању резултата избора, оним редоследом којим су
предложени на листи, кандидати са листе својство одборника стичу, тек на
кон „избора“ од стране подносиоца изборне листе. Уставни суд је утврдио
да се оспореном одредбом крши уставно начело о народном (грађанском)
представништву, као и уставни принципи о томе да су избори слободни и
непосредни, као и да оспорена одредба није у складу ни са Уставом зајем
ченим правом грађана на локалну самоуправу, будући да грађани то пра
во према изричитим одредбама чл. 176. и 180. Устава остварују преко сво
јих слободно изабраних представника, односно одборника који се бирају
на непосредним изборима.
Оцењујући уставност оспорене одредбе члана 48. став 2. Закона са аспек
та наведених одредаба Устава као и у контексту ставова које је заузео у сво
јој Одлуци IУз-52/2008, Уставни суд је најпре констатовао да из целине за
конске уређености односа у питању произлази да након извршених измена
и допуна, Закон установљава као опште правило за доделу мандата – приме
ну редоследа кандидата на изборној листи коју је подносилац изборне ли
сте утврдио и о којој су се бирачи гласањем на изборима изјашњавали. Та
кво правило једнако важи без обзира на то да ли је подносилац политичка
странка, коалиција политичких странака или група грађана. За случај на
кнадне потребе за доделу мандата до које долази услед престанка мандата
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одборнику из различитих, Законом прописаних разлога, Закон такође пред
виђа примену истог правила, то јест доделу мандата првом следећем кан
дидат у са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника с
тим што, у оспореној одредби, Закон предвиђа као посебно правило у си
туацији накнадне доделе мандата – да ће се, у случају кад се ради о коали
ционој изборној листи, мандат доделити првом следећем кандидат у на из
борној листи којем није био додељен мандат, и то ономе који је припадник
исте политичке странке. Разматрајући природу, карактер и садржину ус
постављеног изузетка, односно посебног правила доделе мандата у опи
саној посебној сит уацији, Уставни суд је оценио да се њиме не повређују
одредбе Устава, укључујући и оне на чију повреду указује иницијатива, ни
ти се успостављају односи које је Суд у наведеној одлуци оценио против
ним Уставу. Суд наиме оцењује да је законско право политичких странака
да ступају у изборне коалиције утемељено на уставној слободи политич
ког удруживања, а из самог Закона следи право изборних коалиција реги
строваних политичких странака да у изборном поступку буду предлагачи
кандидата и подносиоци изборне листе. Као предлагач изборне листе, ко
алиција политичких странака сачињавањем листе кандидата одређује не
само редослед кандидата на коалиционој листи него, редоследом кандида
та исказује и међусобни однос политичких странака – чланица коалиције,
сходно политичком договору о заједничком наступу на изборима, односно,
сходно договореним циљевима и сврси коалиције. Као што према Закону,
политичке странке задржавају свој правни субјективитет у сваком облику
удруживања, тако и ступањем у изборну коалицију не губе, већ задржава
ју и свој политички идентитет.
Престанак мандата одборника у току мандатног периода Закон везује
за наступање различитих околности на страни одборника чије се наступа
ње не може предвидети у момент у утврђивања изборне листе и редоследа
кандидата на њој, од стране коалиционих партнера. При креирању листе
кандидата, иако јој је познато опште законско правило да редослед на ли
сти одређује редослед доделе мандата, коалиција објективно не може пред
видети наступање будућих неизвесних околности па ни то којем ће одбор
нику престати мандат, односно која ће чланица коалиције остати без свог
представника. Стога, прописано посебно правило у погледу дистрибуци
је мандата на коалиционој изборној листи нема значење повреде права не
посредних избора већ има карактер дозвољеног одступања од општег пра
вила које закон пропис ује, а ради остварења разумног и оправданог циља.
Наиме, додела мандата првом следећем кандидат у са коалиционе листе ко
ји припада истој политичкој странци – чланици коалиције чији је мандат
престао, представља нужну меру одступања од општег правила, са циљем
да се одрже, у највећој могућој мери, они односи које је садржавала избор
на листа о којој су се изјашњавали бирачи на изборима и на основу чега је
мандат био и додељен одређеном кандидат у – припаднику једне од поли
тичких странака чланица коалиције. Стога, прописана обавеза доделе ман
дата припаднику исте политичке странке има значење утврђивања посебног
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правила за посебан случај, а то правило, по оцени Суда, нема за последицу
одступање од воље бирача исказане гласањем за коалициону листу, већ на
против значи уважавање воље бирача исказане гласањем, која, код коали
ционих листа, значи и гласање за одређену политичку странку која на из
борима наступа заједно са другим странкама, што бирач прихвата својим
изјашњавањем за такву листу. Отуда, замењивање одборника изабраног
са коалиционе листе другим кандидатом – припадником исте политичке
странке из које је одборник чији је мандат престао, значи одржавање оних
односа који су већ пуноважно успостављени изборним резултатом коали
ционе листе и првобитно додељеним мандатима.
Полазећи од свега изложеног, Суд оцењује као неосноване разлоге оспо
равања уставности дате у иницијативи који се тичу наводних повреда из
борног права грађана и уставне позиције политичких странака, а исто тако
оцењује да оспорена законска норма нема за последицу неједнак третман
различитих подносилаца изборних листа већ напротив, успостављена по
себност ствара претпоставку да се уједначи фактички и правни положај по
литичких странака као учесника у изборима без обзира на то да ли на избо
рима наступају самостално или удружене у коалицију са другим странкама.
Из изложених разлога, Уставни суд није нашао основа за покретање
поступка поводом поднете иницијативе те стога, сагласно члану 53. став 3.
Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), иницијати
ву није прихватио.
С обзиром на то да је на основу изложеног оценио да нема основа за
прихватање иницијативе, Суд је, доносећи коначну одлуку, у смислу одред
бе члана 56. став 3. Закона о Уставном суду, одбацио захтев за обуставу из
вршења појединачних аката или радњи, донетих, односно предузетих на
основу оспорене одредбе Закона.
На основу одредаба члана 46. тач. 3) и 5) Закона о Уставном суду, Устав
ни суд је донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-375/2011 од 2. новембра 2011. године

Закон о рехабилитацији
(„Службени гласник РС“, број 33/06)
Устав гарант ује право свакога чије је право повређено да затражи
уклањање последица које су настале повредом права и гаранције из чла
на 35. став 1. Устава, којом је утврђено да ко је без основа или незакони
то лишен слободе, притворен или осуђен за кажњиво дело има право на
рехабилитацију, накнаду штете и друга права утврђена законом, из чега
следи да је право на рехабилитацију и право на накнаду штете Уставом
непосредно прописани вид заштите појединца од поступака државних ор
гана који ограничавају његову личну слободу, а законодавац је Уставом
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овлашћен да установи и друга права која припадају овим лицима, да про
пише правила поступка за пружање судске заштите по којима се поступа
и одлучује приликом решавања о рехабилитацији лица која су без судске
или админис тративне одлуке или судском или админис тративном од
луком лишена, из политичких или идеолошких разлога, живота, слобо
де или неких других права од 6. априла 1941. године до дана ступања на
снагу овог закона, односно 25. априла 2006. године, а имала су пребива
лиште на територији Републике Србије.
Право да иницирају покретање поступка за оцену уставности и за
конитости прописа Републике Србије резервисано је искључиво за прав
на лица уписана у регистар привредних субјеката у Републици Србији,
односно за физичка лица која су држављани Србије, а страна правна и
физичка лица немају уставну легитимацију за покретање поступка нор
мативне контроле прописа Републике Србије по било ком основу, већ
заштит у права и интереса могу остварити у поступку по уставној жалби.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање
неуставности и несагласности са потврђеним међународним уговором од
редаба Закона о рехабилитацији („Службени гласник РС“, број 33/06).
2. Одбацује се иницијатива за оцену уставности члана 1. Закона из тач
ке 1.
3. Одбацује се захтев за оцену међусобне сагласности одредаба Закона
из тачке 1. са „члановима 97. до 100. Кривичног законика“.
4. Одбацује се захтев за обуставу извршења појединачног акта или рад
ње која је предузета на основу Закона из тачке 1.
Образложење
Уставном суду поднете су две иницијативе за покретање поступка за
оцену уставности Закона о рехабилитацији. Заједничком иницијативом ви
ше удружења, без навођења конкретне одредбе Закона, иницијатори сма
трају да оспорени закон није у сагласности с Уставом Републике Србије,
општеприхваћеним принципима међународног права и потврђеним међу
народним уговорима, а као разлог оспоравања наводе: „да је циљ овог за
кона, рехабилитација четничког покрета; да је из оваквог политичког ци
ља произашао сукоб овог закона са правом; да се овим законом крши једно
од основних начела кривично – правне рехабилитације, јер рехабилита
ција зависи од тежине кривичног дела као што је то прописано члановима
97. до 100. Кривичног законика; да овај закон потпуно занемарује тежину
кривичног дела и рехабилитацију везује само за мотив осуде, тј. пропи
сује да ће се рехабилитација дати лицу које је из политичких или идеоло
шких разлога лишено неког права, што практично значи да и лице које је
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починило вишеструко умишљајно убиство може бити рехабилитовано, ако
се стане на становиште да је осуда била мотивисана политичким или иде
олошким разлозима“. Указује се и на то да се и суд који „треба да суди по
правилу, ставља у службу текуће политике и идеологије“, јер питање дока
зивања да ли је неко лице лишено права из политичких и идеолошких раз
лога представља „ванправне категорије“ које се могу тумачити зависно од
политичког или идеолошког става оног ко их тумачи, а да суд уопште ни
је ни овлашћен да цени да ли је неко лице лишено права из политичких и
идеолошких разлога. Поводом чл. 1. до 3. Закона сматрају да се „уноси то
лика произвољност и арбитрерност, да ће суд бити принуђен да прихвати
сваки захтев за рехабилитацију ако подносиоци тврде да је осуда донета
из политичких или идеолошких разлога ... пошто закон каже да је довољ
но поднети опис прогона и насиља“. По схватању иницијатора, овај закон
је у оштрој супротности са чланом 34. став 6. Устава, који утврђује да кри
вично гоњење и извршење казне за ратни злочин, геноцид и злочин про
тив човечности не застарева, као и са свим међународним конвенцијама
које је Србија прихватила а које то исто пропис ују. Будући да закон не ве
зује рехабилитацију за тежину кривичног дела, то се, по мишљењу иници
јатора, „практично дозвољава рехабилитација и лица осуђених за ратни
злочин, геноцид и злочин против човечности и на заобилазан начин кр
ши норма о незастаревању кривичног гоњења и извршења казне за та кри
вична дела“. Од Уставног суда се тражи „да узме у обзир шта је циљ и ка
кве друштвене и политичке индикације може имати примена овог закона“.
Предложена је и обустава извршења свих појединачних аката донетих на
основу оспореног Закона.
Представком Јозефа Прасникара, држављанина Краљевине Холанди
је, оспорава се члан 1. Закона о рехабилитацији којим је прописано да се
тим законом уређује рехабилитација лица која су без судске или админи
стративне одлуке или судском или административном одлуком лишена,
из политичких или идеолошких разлога, живота, слободе или неких дру
гих права од 6. априла 1941. године до дана ступања на снагу овог закона,
а имала су пребивалиште на територији Републике Србије, с наводом да је
такво уређивање супротно члану 21. став 2. Устава Републике Србије ко
јим је утврђено да свако има право на једнаку законску заштит у без дис
криминације. Оцена се тражи и у односу на члан 2. став 1. и члан 26. Међу
народног пакта о грађанским и политичким правима , те члан 14. Европске
конвенције за заштит у људских права и основних слобода и члан 1. Про
токола 12 Конвенције.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио:
Закон о рехабилитацији („Службени гласник РС“, број 33/06) донет је у
време важења Устава Републике Србије од 1990. године и овим законом уре
ђује се рехабилитација лица која су без судске или административне одлу
ке или судском или административном одлуком лишена, из политичких или
идеолошких разлога, живота, слободе или неких других права од 6. априла
1941. године до дана ступања на снагу овог закона, а имала су пребивалиште
на територији Републике Србије (члан 1). Одредбама чл. 2. до 7. Закона, поред
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осталог, уређено је: ко може поднети захтев за рехабилитацију (свако заин
тересовано физичко или правно лице), те да право на подношење захтева за
рехабилитацију не застарева (члан 2), коме се подноси захтев за рехабили
тацију (окружном суду према пребивалишту, односно седишту подносиоца
захтева или месту где је извршен прогон или неправда), шта захтев садржи
(личне податке лица чија се рехабилитација захтева и доказе о оправданости
захтева, а уколико подносилац захтева није у могућности да поднесе доказе о
оправданости захтева, тада се уз захтев подноси опис прогона или насиља са
подацима који могу послужити за ближу идентификацију жртве и догађаја),
ко одлучује о захтеву (веће од три судије, у јавном поступку), да суд пре од
лучивања о захтеву, прибавља потребна документа и податке од надлежних
државних органа и организација, који су дужни да их на захтев суда доставе
у року од 60 дана (члан 4), шта се утврђује решењем којим усваја захтев за ре
хабилитацију (да је одлука која је била донета против рехабилитованог лица
ништава од тренутка њеног доношења и да су ништаве све њене правне по
следице, укључујући и казну конфискације имовине), да се рехабилитовано
лице сматра неосуђиваним, поступање суда, кад судска или административ
на одлука није била ни доношена (суд у решењу којим се усваја захтев за ре
хабилитацију утврђује да је рехабилитовано лице било жртва прогона и на
сиља из политичких или идеолошких разлога), коме и у ком року се изјављује
жалба на решење о одбијању захтева за рехабилитацију (члан 6), ко, где и кад
објављује по службеној дужности имена и податке о рехабилитованим ли
цима (министарство надлежно за правосуђе, у „Службеном гласнику Репу
блике Србије“, сваког месеца). У члану 8. Закона је прописано да ће се право
на накнаду штете и право на повраћај конфисковане имовине рехабилитова
ног лица уредити посебним законом, а чланом 9. – кад закон ступа на снагу.
Уставом Републике Србије је утврђено: да се владавина права оства
рује слободним и непосредним изборима, уставним јемствима људских и
мањинских права, поделом власти, независном судском влашћу и повино
вањем власти Уставу и закону (члан 3. став 2); да је правни поредак једин
ствен, да уређење власти почива на подели власти на законодавну, извршну
и судску, да се однос три гране власти заснива на равнотежи и међусобној
контроли, као и да је судска власт независна (члан 4); да јемства неот уђи
вих људских и мањинских права у Уставу служе очувању људског досто
јанства и остварењу пуне слободе и једнакости сваког појединца у правед
ном, отвореном и демократском друштву, заснованом на начелу владавине
права (члан 19); да свако има право на судску заштит у ако му је повређено
или ускраћено неко људско или мањинско право зајемчено Уставом, као и
право на уклањање последица које су повредом настале (члан 22. став 1);
да је изузетно, понављање поступка допуштено у складу с казненим пропи
сима, ако се открију докази о новим чињеницама које су, да су биле позна
те у време суђења, могле битно да утичу на његов исход или ако је у рани
јем поступку дошло до битне повреде која је могла утицати на његов исход;
да кривично гоњење и извршење казне за ратни злочин, геноцид и злочин
против човечности не застарева (члан 34. ст. 5. и 6); да ко је без основа или
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незаконито лишен слободе, притворен или осуђен за кажњиво дело има
право на рехабилитацију, накнаду штете од Републике Србије и друга пра
ва утврђена законом, да свако има право на накнаду материјалне или нема
теријалне штете коју му незаконитим или неправилним радом проузрокује
државни орган, ималац јавног овлашћења, орган аутономне покрајине или
орган јединице локалне самоуправе, да закон одређује услове под којима
оштећени има право да захтева накнаду штете непосредно од лица које је
штет у проузроковало (члан 35); да Република Србија уређује и обезбеђује,
поред осталог, остваривање и заштит у слобода и права грађана, уставност
и законитост, поступак пред судовима и другим државним органима, од
говорност и санкције за повреду слобода и права грађана утврђених Уста
вом и за повреду закона, других прописа и општих аката, амнестије и по
миловања за кривична дела, организацију, надлежност и рад републичких
органа и друге односе од интереса за Републику Србију, у складу с Уставом
(члан 97. тач. 2. и 17); да сви закони и други општи акти донети у Републи
ци Србији морају бити сагласни са Уставом (члан 194. став 3).
Приликом оцене уставности оспореног Закона, Уставни суд је имао у
виду и одговарајуће одредбе Међународног пакта о грађанским и политич
ким правима („Службени лист СФРЈ“, број 17/71) и Европске конвенције
за заштит у људских права и основних слобода („Службени лист Србије и
Црне Горе – Међународни уговори“, бр. 9/03 и 5/05).
По оцени Уставног суда, из уставне одредбе члана 22. став 1. којом се га
рант ује право свакога чије је право повређено да затражи уклањање после
дица које су настале повредом права и гаранције из члана 35. став 1. Устава
којом је утврђено да ко је без основа или незаконито лишен слободе, при
творен или осуђен за кажњиво дело има право на рехабилитацију, накнаду
штете и друга права утврђена законом, следи да је законодавац овлашћен
да законом уреди питања која се односе на остваривање уставних јемстава,
поред осталих и права на рехабилитацију. Право на рехабилитацију и пра
во на накнаду штете јесте Уставом непосредно прописани вид ове заштите
појединца од поступка државних органа који ограничавају његову личну
слободу. Устав гарант ује та права појединцима у случајевима које таксатив
но наводи, а поред права на рехабилитацију, као и права на накнаду ште
те, Устав овлашћује законодавца да установи и друга права која у наведе
ним случајевима припадају овим лицима.
Такође, из наведених одредаба члана 97. Устава следи овлашћење зако
нодавног органа да уређујући остваривање и заштит у слобода и права гра
ђана, као и поступак пред судовима, уреди поступак рехабилитације, одно
сно да пропише правила поступка за пружање судске заштите по којима се
поступа и одлучује приликом решавања о рехабилитацији лица која су без
судске или административне одлуке или судском или административном
одлуком лишена, из политичких или идеолошких разлога, живота, слободе
или неких других права од 6. априла 1941. године до дана ступања на сна
гу овог закона, односно 25. априла 2006. године, а имала су пребивалиште
на територији Републике Србије.
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Уставни суд је у предмет у IУз-33/2008, оцењујући уставност одредбе
члана 8. Закона о рехабилитацији („Службени гласник РС“, број 33/06) за
кључио да на основу члана 105. Закона о Уставном суду („Службени гла
сник РС“, број 109/07), упути писмо Народној скупштини којим ће се, по
ред осталог, указати на потребу законског уређивања појединих питања
од значаја за остваривање уставног права на рехабилитацију, међу којима
су и правила поступка према којима ће се одлучивати о праву лица на ре
хабилитацију и накнаду штете. У том писму од 5. фебруара 2009. године
Уставни суд је изразио став да право на рехабилитацију и накнаду штете у
случају незаконитог лишења слободе, притвора или осуде спада у ред нај
осетљивијих питања из домена Уставом зајемчених слобода и права грађа
на. Стога је имајући у виду специфичности поступка на којима се заснива
одлучивање о праву на рехабилитацију и накнаду штете, као и да Закон о
рехабилитацији не садржи одредбе којима би то питање било уређено, ука
зано Народној скупштини на потребу уређивања овог питања, како би се
отклонили проблеми у примени Закона од стране надлежних судова и ти
ме омогућило несметано остваривање Уставом зајемченог права на реха
билитацију и накнаду штете грађана Републике Србије.
Иницијатор, у поднетој иницијативи, у суштини износи своје мишље
ње да је циљ овог закона заправо рехабилитација четничког покрета при
чему се судови „стављају у службу текуће политике и идеологије“. Ови на
води, по оцени Уставног суда, не представљају уставноправне разлоге оспо
равања Закона.
У погледу навода да оспорени Закон није у сагласности са Кривичним
закоником, Уставни суд, сагласно одредбама члана 167. Устава, није надле
жан да оцењује међусобну усклађеност Закона. Међутим, независно од на
веденог, указује се да се, за разлику од Кривичног законика којим се уређује
рехабилитација осуђених због извршења кривичног дела, односно бриса
ња осуде и престанак правних последица правоснажних одлука донетих у
судским поступцима, Законом о рехабилитацији уређује рехабилитација
лица која су из политичких и идеолошких разлога лишена живота, слободе
или неких других права, независно од тога да ли је то лишавање права фор
малноправно било засновано на судској или административној одлуци, или
није било чак утемељено ни на таквим правним актима. Дакле, рехабили
тација по овом закону се односи и на сва лица чије лишење живота, слобо
де или других права није било утемељено на судској или административној
одлуци. Такође, из одредаба оспореног Закона не произлази да приликом
одлучивања о поднетом захтеву суд преиспит ује судску одлуку и утврђује
да је неко лице учинило кривично дело за које му је суђено, већ се у поступ
ку рехабилитације утврђује да ли је до прогона или неправде дошло из по
литичких и идеолошких разлога, а то није увек праћено судском одлуком.
С обзиром на то да се у овом поступку рехабилитације утврђује да ли
постоје услови за рехабилитацију особе која је лишена живота или сло
боде без судске или административне одлуке, или пак на основу одлуке
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донете из политичких или идеолошких разлога, то не стоје наводи иниција
тора да се оспореним Законом „на заобилазан начин крши“ уставна норма
из члана 34. став 6. Устава о незастаревању кривичног гоњења и извршења
казне за ратни злочин, геноцид и злочин против човечности, будући да се
у поступку рехабилитације утврђује да ли је лице лишено живота, слободе
или неких других права из политичких или идеолошких разлога.
Из наведених разлога, Суд није прихватио иницијативу за покретање
поступка за утврђивање неуставности и несагласности са Уставом и потвр
ђеним међународним уговором Закона о рехабилитацији, сагласно одред
би члана 53. став 3. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број
109/07), те је решено као у тачки 1. изреке.
Поводом представке Јозефа Прасникара, држављанина Краљевине Хо
ландије, којом је оспорена одредба члана 1. Закона, пред Уставни суд се,
као претходно, поставило питање постојања овлашћења страног лица за
иницирање поступка оцене уставности и законитости пред Уставним су
дом. Полазећи од становишта израженог у Одлуци Уставног суда IУ-166/05
од 25. децембра 2008. године да је право правних и физичких лица да на
основу одредбе члана 168. став 2. Устава Републике Србије иницирају по
кретање поступка за оцену уставности и законитости прописа Републи
ке Србије резервисано искључиво за правна лица уписана у регистар при
вредних субјеката у Републици Србији, односно за физичка лица која су
држављани Србије, а да страна правна и физичка лица немају уставну ле
гитимацију за покретање поступка нормативне контроле прописа Републи
ке Србије по било ком основу, већ да се заштита права и интереса страних
лица остварује у поступку по уставној жалби, Уставни суд је решио као у
тачки 2. изреке.
Имајући у виду да сагласно одредбама члана 167. Устава, Уставни суд
није надлежан да оцењује оправданост и целисходност појединих закон
ских решења, нити међусобну сагласност одредаба аката исте правне снаге,
захтев за оцену међусобне сагласности одредаба оспореног Закона са „чла
новима 97. до 100. Кривичног законика“ одбачен је, сагласно члану 36. став
1. тачка 1) Закона о Уставном суду, те је стога решено као у тачки 4. изреке.
Поводом захтева за обуставу извршења појединачног акта или радње
која је предузета на основу оспореног Закона, Уставни суд је сагласно чла
ну 56. став 3. Закона о Уставном суду решио као у тачки 3. изреке, с обзи
ром на то да је истом одредбом Закона прописано да ће Уставни суд одба
цити такав захтев кад доноси коначну одлуку.
На основу изложеног и одредаба члана 36. став 1. тачка 1), члана 46. тач.
3. и 5. Закона о Уставном суду, као и члана 82. став 2. и члана 84. Пословни
ка о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Устав
ни суд је донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-149/2009 од 17. новембра 2011. године
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Закон о управним споровима
(„Службени гласник РС“, број 111/09)
– члан 49. став 1. тачка 2)
Употреба, у конкретном случају, латинске речи „јурисдикција“ као
стручног и скраћеног израза за случајеве када суд, према одредбама Зако
на о управним споровима, својом одлуком сам решава управну ствар, не
доводи у питање службену употребу српског језика у Републици Србији.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање не
уставности одредбе члана 49. став 1. тачка 2) Закона о управним спорови
ма („Службени гласник РС“, број 111/09).
Образложење
Уставном суду поднетa je иницијативa за покретање поступка за утвр
ђивање неуставности одредбе члана 49. став 1. тачка 2). Закона о управним
споровима („Службени гласник РС“, број 111/09). По наводима подносио
ца иницијативе, оспорена одредба Закона о управним споровима, која про
пис ује да се захтев за преиспитивање судске одлуке против правноснажне
одлуке Управног суда може поднети, поред осталог, и у случајевима када је
суд одлучивао у пуној јурисдикцији, несагласна са одредбом члана 10. став
1. Устава Републике Србије, којом је предвиђено да су у Републици Србији
у службеној употреби српски језик и ћириличко писмо. По мишљењу ини
цијатора, употреба латинске речи „јурисдикција“ ствара „пометњу код Ср
ба и осталих грађана Србије, јер не знају на шта се односи решавање суда
у пуној јурисдикцији“.
У спроведеном поступку, Уставни суд је утврдио да је оспореном одред
бом члана 43. став 1. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“,
број 111/09) прописано да ће суд, када нађе да оспорени управни акт треба по
ништити, пресудом решити управну ствар, ако природа ствари то дозвољава
и ако утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то и да таква пре
суда у свему замењује поништени акт (спор пуне јурисдикције). Оспореном
одредбом члана 49. став 1. тачка 2) Закона прописано је да против правно
снажне одлуке Управног суда странка и надлежни јавни тужилац могу подне
ти Врховном касационом суду захтев за преиспитивање судске одлуке, поред
других случајева и у случајевима када је суд одлучивао у пуној јурисдикцији.
Одредбама члана 10. Устава Републике Србије утврђено је да су у Републи
ци Србији у службеној употреби српски језик и ћириличко писмо и да се слу
жбена употреба других језика и писама уређује се законом, на основу Устава.
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Размотривши наводе и разлоге подносиоца иницијативе из којих је
тражена оцена уставности оспорене одредбе Закона о управним спорови
ма, Уставни суд је пошао од тога, да је у науци и у стручним дисциплина
ма уобичајена и широко распрострањена употреба страних речи за озна
ку одређених стручних израза и појмова, као што је то случај у медицини,
фармацији, биологији и другим, а да с друге стране и српски језик садржи
речи и појмове који, изворно, припадају другим језицима, па је мишље
ња да употреба, у конкретном случају, латинске речи „јурисдикција“ као
стручног и скраћеног израза за случајеве када суд, према одредбама Закона
о управним споровима својом одлуком сам решава управну ствар, не дово
ди у питање службену употребу српског језика у Републици Србији утвр
ђену одредбом члана 10. став 1. Устава. Осим тога, када се има у виду да
је одредбама овог закона, прецизно одређено шта је садржина спора пуне
јурисдикције, наводи и разлози иницијатора да већина грађана не разуме
шта значи употреба спорне речи „јурисдикција“ показују се као неосновани
и нетачни.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је нашао да нема основа за покре
тање поступка за утврђивање неуставности одредбе члана 49. став 1. тач
ка 2) Закона о управним споровима, па је сагласно члану 53. став 3. Закона
о Уставном суду („Службени гласник Републике Србије“, број 107/09), ре
шио да не прихвати поднет у иницијативу.
На основу изложеног и одредбе члана 46. тачка 5) Закона о Уставном
суду, Суд је решио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-1518/2010 од 2. новембра 2011. године

Закон о управним споровима
(„Службени гласник РС“, број 111/09)
– члан 19.
Оспореним одредбама Закона нис у изричито прописани услови и
рок за остваривање права на судску заштит у, односно подношење тужбе
у управном спору у правној сит уацији која настаје у случају тзв. двостру
ког ћутања управе (када првостепени орган у законом прописаном року
није донео решење о захтеву странке, а другостепени орган није решио
по жалби странке поднетој због недоношења првостепеног решења). Ме
ђутим, иако су одредбе садржане у члану 19. Закона недовољно прецизне,
уставноправно нис у спорне јер се тумачењем овог закона, а полазећи од
Уставом утврђених јемстава, може утврдити њихов прави смисао и циљ
који је њиховим прописивањем требало постићи.
Уставни суд донео је
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РЕШЕЊЕ
1. Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање
неуставности одредаба члана 19. Закона о управним споровима („Службе
ни гласник РС“, број 111/09).
2. Одбацује се захтев за обуставу извршења појединачних аката, одно
сно радњи предузетих на основу одредаба члана 19. Закона из тачке 1.
Образложење
I
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности члана 19. Закона о управним споровима. Оцена је тражена у од
нос у на члан 22. став 1, члан 32. став 1. и члан 36. Устава. Иницијатор тра
жи оцену оспорене одредбе Закона и у однос у на члан 7. Закона о забрани
дискриминације и указује и на „намерно или ненамерно створене недоре
чености и шупљине“ у Закону о управним споровима, будући да оспорени
члан 19. Закона „не препознаје дупло ћутање управе већ изричито регули
ше ћутање првостепеног органа кад жалба није допуштена и ћутање дру
гостепеног органа на донето првостепено решење“. Иницијатор изражава
„сумњу да су срочене одредбе (закона) тако дефинисане и нејасно утврђе
не... да се стиче оправдан дојам да је сам закон донет ради доношења пре
суде на штет у тужиоца ... да суд примењујући га у управној ствари суди на
основу свог уметничког дојма тужбе, а не по праву и правичности... а неу
саглашеност овог закона са ’пратећим нормама у Закону о општем управ
ном поступку’... отвара сумњу у добру намеру законодавца при доношењу
ЗУС-а“. Наводи да према члану 208, а у вези са чланом 236. ст. 1. и 2, чла
ном 237. став 1. и 238. Закона о општем управном поступку, кад првостепе
но решење није донето у прописаном року и жалба није допуштена, стран
ка може непосредно покренути управни спор, али да то према оспореном
члану 19. став 2. Закона о управним споровима није могуће. Како Законом
о управним споровима није прописано поступање кад настане двоструко
ћутање управе, иницијатор сматра да постоји „правни вакуум“ у сит уацији
кад ћуте првостепени и другостепени орган, јер није прописана могућност
да другостепени орган на ћутање првостепеног органа о допуштеној жалби
одговори ћутањем, што по Закону о општем управном поступку није смет
ња непосредног покретања управног спора. Пошто ће у сит уацији из чла
на 208. Закона о општем управном поступку кад странка може непосредно
покренути управни спор тужба у управном спору бити одбачена као пре
урањена на основу члана 22. став 3. и члана 26. став 1. тач. 1. и 2. Закона о
управним споровима, иницијатор сматра да „ова норма члана 19. Закона о
управним споровима не може бити правно дозвољена јер странка у управ
ном поступку при ћутању управе нема правни основ за накнадно подно
шење захтева нити орган у управном поступку може такав накнадни зах
тев узети у разматрање (пошто) нема правног упоришта у ЗУС-у“. Тиме су,
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по мишљењу иницијатора, зајемчено право на судску заштит у из члана 22.
став 1. Устава и право на делотворно правно средство из члана 36. став 2.
Устава илузорна јемства, будући да ће тужба и без разматрања бити одба
чена. С обзиром на то да је неделотворно дејство било ког јемства против
но Европској конвенцији о заштити људских права и слобода, доводи се у
питање потреба постојања члана 19. Закона. Подносилац иницијативе пред
лаже и обуставу извршења појединачног акта донетог или радње предузете
на основу оспореног члана 19. Закона о управним споровима.
Уставни суд је у спроведеном поступку утврдио да је оспореним одред
бама члана 19. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, број
111/09) прописано: да ако другостепени орган, у року од 60 дана од дана
пријема жалбе или у законом одређеном року, није донео решење по жал
би странке против првостепеног решења, а не донесе га ни у даљем року
од седам дана по накнадном захтеву странке поднетом другостепеном ор
гану, странка по истеку тога рока може поднети тужбу због недоношења
захтеваног акта (став 1); да ако првостепени орган по захтеву странке ни
је у року предвиђеном законом којим се уређује општи управни поступак,
донео решење против којег није дозвољена жалба, а не донесе га ни у да
љем року од седам дана по накнадном захтеву странке, странка по истеку
тога рока може поднети тужбу због недоношења захтеваног акта (став 2).
II
Oцењујући основаност навода подносиоца иницијативе да у Закону о
управним споровима није обезбеђено право на судску заштит у у случају
постојања тзв. двоструког ћутања управе, јер у оспореном члану 19. Зако
на тај случај није прописан, Уставни суд је закључио да најпре треба одре
дити појам, садржину и врсте „ћутања управе“ у нашем правном систему.
Уставом Републике Србије је утврђено да је правни поредак Републи
ке Србије јединствен (члан 4. и члан 194. став 1). Према одредби члана 198.
став 2. Устава, законитост коначних појединачних аката којима се одлучу
је о праву, обавези или на закону заснованом интерес у подлеже преиспи
тивању пред судом у управном спору, ако у одређеном случају законом ни
је предвиђена другачија судска заштита.
Судска заштита у управном спору уређена је Закон о управним споро
вима (у даљем тексту: Закон). Закон уређује предмет управног спора, над
лежност за решавање управних спорова, странке, правила поступка, прав
на средства и извршење донетих судских прес уда, пропис ујући да се овим
законом обезбеђује судска заштита појединачних права и правних интере
са и законитост решавања у управним и другим Уставом и законом пред
виђеним појединачним стварима. Одредбама члана 3. Закона одређен је
предмет управног спора, тако што је прописано: да у управном спору суд
одлучује о законитости коначних управних аката, осим оних у погледу ко
јих је предвиђена другачија судска заштита (став 1); да у управном спору
суд одлучује и о законитости коначних појединачних аката којима се реша
ва о праву, обавези или на закону заснованом интерес у, у погледу којих у
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одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита (став
2); да суд у управном спору одлучује и о законитости других коначних по
јединачних аката када је то законом предвиђено (став 3); да се одредбе овог
закона које се односе на управни акт, примењују и на друге акте против ко
јих се може водити управни спор (став 4).
Из наведених одредаба Устава и Закона произлази да је циљ управног
спора обезбеђење судске заштите права странака првенствено у случаје
вима када су та права повређена управним актима и са њима уподобље
ним другим појединачним актима. Судска контрола управе је облик спољ
не правне контроле управног решавања, који је и у члану 198. став 2. Устава
дефинисан као преиспитивање пред судом законитости коначних поједи
начних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону заснова
ном интерес у странака.
Међутим, судска контрола управе не би била потпуна уколико би се за
држала само на оцени законитости коначних појединачних аката као облика
управног делања и када би ван њеног домашаја остали случајеви неактив
ности, непоступања, односно недоношења решења о захтеву или о жалби
странке. Правна заштита странке о чијем захтеву или жалби није одлуче
но у управном поступку је неопх одна, јер непоступањем управних органа
права странке нис у ништа мање угрожена него у случају доношења нега
тивног незаконитог управног акта. С обзиром на то да Устав јемчи сваком
право на судску заштит у ако му је повређено или ускраћено неко људско
или мањинско право зајемчено Уставом (члан 22. став 1), као и право да се
правично и у разумном року јавно расправи и одлучи о његовим правима
и обавезама (члан 32. став 1), неопходно је да се у управном спору обезбе
ди судска заштита и у оним случајевима када у управном поступку није до
несен акт по захтеву или по жалби странке.
Препорука Комитета министара Савета Европе П (2004) 20 о судској
ревизији/контроли управних аката од 15. децембра 2004. године у одељку
„А. Дефиниције“, између осталог, утврђује да се за сврхе ове препоруке под
„управним актима“ подразумевају и сит уације одбијања чињења или пропу
штања чињења управног органа у случајевима када је обавезан да спроведе
поступак по захтеву (1.б), као и да у домену „судске ревизије“, поред свих
управних аката, треба да буде и свако кршење закона, укључујући недоста
так стручности, неправилност поступка и злоупотребу овлашћења (2.1.б).
Правни инстит ут ћутања управе предвиђен је најпре у Закону о општем
управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени
гласник РС“, број 30/10) (у даљем тексту: ЗУП). Одредбама ЗУП експлицит
но су обавезани органи управног одлучивања на доношење решења у прво
степеном и другостепеном поступку у прописаним роковима.
Одредбом члана 208. став 1. ЗУП одређени су рокови за издавање ре
шења у првостепеном поступку, тако што је прописано да кад се поступак
покреће поводом захтева странке, односно по службеној дужности ако је
то у интерес у странке, а пре доношења решења није потребно спроводи
ти посебан испитни поступак, нити постоје други разлози због којих се не
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може донети решење без одлагања (решавање претходног питања и др.),
орган је дужан да донесе решење и достави га странци што пре, а најдоц
није у року од једног месеца од дана предаје уредног захтева, односно од
дана покретања поступка по службеној дужности, ако посебним законом
није одређен краћи рок, док је у осталим случајевима, кад се поступак по
креће поводом захтева странке, односно по службеној дужности, ако је то
у интерес у странке, орган дужан да донесе решење и достави га странци
најдоцније у року од два месеца, ако посебним законом није одређен кра
ћи рок. Одредбом става 2. наведеног члана ЗУП прописано је да ако орган
против чијег је решења допуштена жалба не донесе решење и не достави
га странци у прописаном року, странка има право на жалбу као да је њен
захтев одбијен, а ако жалба није допуштена, странка може непосредно по
кренути управни спор.
Члан 236. ЗУП прописује: да ако је жалбу изјавила странка зато што пр
востепени орган није донео решење у прописаном року (члан 208. став 2),
другостепени орган ће тражити да му првостепени орган саопшти разло
ге због којих решење није донесено у одређеном року, па ако нађе да реше
ње није донесено у року из оправданих разлога, или због кривице стран
ке, одредиће првостепеном органу рок за доношење решења, који не може
бити дужи од једног месеца, а ако разлози због којих решење није донесе
но у року нис у оправдани, другостепени орган ће тражити да му првосте
пени орган достави списе предмета (став 1); да ако другостепени орган мо
же решити управну ствар према списима предмета, донеће своје решење, а
ако не може, сам ће спровести поступак и својим решењем решити управ
ну ствар, те изузетно, ако другостепени орган нађе да ће поступак брже и
економичније спровести првостепени орган, наложиће да то учини и да му
прикупљене податке достави у одређеном року, после чега ће сам решити
управну ствар решењем које је коначно (став 2).
Рок за доношење решења по жалби одређен је у члану 237. став 1. ЗУП
тако што је прописано да се решење по жалби мора донети и доставити
странци што пре, а најдоцније у року од два месеца од дана предаје жалбе,
ако посебним законом није одређен краћи рок.
У члану 15. оспореног Закона утврђена је могућност покретања управ
ног спора и када надлежни орган о захтеву, односно жалби странке није
донео управни акт, под условима предвиђеним овим законом. У пракси се
тај спор обично назива спор због ћутања управе или спор због ћутања ад
министрације.
Полазећи од уставног утврђења да је правни поредак у Републици Ср
бији јединствен и сагледавајући са становишта тог начела цитиране одред
бе члана 15. оспореног Закона у вези са одредбама члана 208. став 2, члана
236. и члана 237. став 1. ЗУП, Уставни суд је оценио да постоје три случаја
у којима се може покренути спор због ћутања управе: први, када је надле
жни орган донео првостепено решење, али другостепени орган није донео
решење по жалби странке против првостепеног решења у законом прописа
ном року; други, када првостепени орган по захтеву странке није у законом
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прописаном року донео првостепено решење против кога није дозвољена
жалба; трећи, када првостепени орган у законом прописаном року није до
нео решење о захтеву странке, а другостепени орган није решио по жалби
странке поднетој због недоношења првостепеног решења (у даљем тексту:
двоструко ћутање управе).
На основу свега изложеног, Уставни суд је оценио да је у члану 15. За
кона начелно предвиђена могућност да се управни спор због ћутања упра
ве покрене у сва три наведена случаја – због недоношења управног акта по
захтеву, или по жалби, или и по захтеву и по жалби странке.
III
Уставни суд је након тога приступио разматрању навода подносио
ца иницијативе да „нејасно утврђене“ одредбе оспореног члана 19. Закона
представљају сметњу за непосредно покретање управног спора у случају
двоструког ћутања управе која, по мишљењу иницијатора, чини илузорним
јемства гарантована чланом 22. став 1. и чланом 36. став 2. Устава.
У одељку II образложења овог решења већ је наведено да је чланом 22.
став 1. Устава утврђено право на судску заштит у повређених или ускра
ћених људских или мањинских права зајемчених Уставом, док је чланом
36. став 2. Устава утврђено да свако има право на жалбу или друго правно
средство против одлуке којом се одлучује о његовом праву, обавези или на
закону заснованом интерес у.
Тужба у управном спору нес умњиво представља правно средство у
смислу члана 36. став 2. Устава, али се може поставити питање да ли усло
ви које предвиђа оспорени Закон омогућавају да се управни спор покрене
у сва три раније наведена случаја ћутања управе, односно да ли омогућа
вају пружање судске заштите и у случају двоструког ћутања управе. Усло
ви који морају бити испуњени да би се спор због ћутања управе могао во
дити и правне последице непостојања тих услова прописани су оспореним
одредбама члана 19, као и одредбама члана 22. став 3. и члана 26. став 1.
тач. 1) и 3) Закона.
Оспореним одредбама члана 19. Закона, као услов за подношење ту
жбе због ћутања управе предвиђен је протек два рока – првог, који изно
си 60 дана, осим ако посебним прописом није предвиђен краћи рок, у коме
орган управног одлучивања није донео управни акт по захтеву или жалби
странке и другог, који износи седам дана, а у коме је доношење управног
акта изостало по поновљеном захтеву странке. Уколико се тужба поднесе
пре него што предвиђени рокови истекну, суд ће је решењем одбацити као
преурањену (члан 26. став 1. тачка 1), in fine).
Одредбом члана 22. став 3. Закона прописано је да се уз тужбу због ћу
тања управе прилаже копија захтева, односно жалбе, копија захтева о на
кнадном тражењу из члана 19. овог закона и доказ о предаји ових поднеса
ка надлежном органу. Правна последица недостављања наведених доказа
је, такође, одбацивање тужбе (члан 26. став 1. тачка 3)).
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Уставни суд сматра да услови за подношење тужбе због ћутања управе
прописани оспореним одредбама члана 19. и члана 22. став 3. Закона, у на
челу, не представљају сметњу за коришћење овог правног средства и њего
ву доступност странкама које очекују судску заштит у због неактивности
органа управног одлучивања. Из навода поднете иницијативе произлази да
ни сам иницијатор не оспорава уставност одредаба које су садржане у чла
ну 19. Закона, већ спори то што у њима нис у изричито прописани услови
за покретање управног спора у случају двоструког ћутања управе. Дакле,
разлози иницијативе тичу се садржине оспореног Закона, обима његовог
уређивања када је у питању спор због ћутања управе и прецизности одре
даба које пропис ују правила поступка у овом спору.
IV
Устав у члану 3. прокламује владавину права као основну претпоставку
Устава која почива на неот уђивим људским правима и утврђује да се влада
вина права остварује слободним и непосредним изборима, уставним јем
ствима људских и мањинских права, поделом власти, независном судском
влашћу и повиновањем власти Уставу и закону.
Одредбом члана 97. став 2. Устава утврђено је да Република Србија уре
ђује и обезбеђује, поред осталог, остваривање и заштит у слобода и пра
ва грађана, као и поступак пред судовима и другим државним органима.
Из наведених одредаба Устава произлази да се законом уређују поступ
ци пред судовима, те да уређујући одређени судски поступак законодавац
има уставну обавезу да обезбеди остваривање зајемчених права и слобода,
а то значи и права на судску заштит у, на правично суђење и на правно сред
ство, на начин како је то утврђено одредбама члана 22, члана 32. став 1. и
члана 36. став 2. Устава. Начело владавине права не поставља само захтев за
повиновањем власти Уставу и закону, већ поставља пред законодавну власт
захтеве који се тичу квалитета закона које законодавац доноси. Према ста
новишту Уставног суда, да би се један општи правни акт сматрао законом
не само у формалном него и у садржинском смислу, тај закон мора бити у
довољној мери прецизан, јасан и предвидљив, тако да појединац своје по
нашање може ускладити са њим без страха да ће због нејасних и непреци
зних норми бити ускраћен у остваривању зајемчених права или да ће због
тога сносити одређене санкције.
Како је Република Србија потписница Европске конвенције за зашти
ту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Европска конвен
ција), Уставни суд је имао у виду да је Европски суд за људска права утвр
дио аутономни појам „закона“ у смислу одредаба Европске конвенције.
Европски суд је одредио да због начела правне сигурности морају бити за
довољена два захтева која произлазе из израза „прописан законом“. Прво,
закон мора бити свима доступан на одговарајући начин – грађанину мо
ра бити омогућено сазнање о томе шта је правно правило које ће се у да
тим околностима применити на одређени случај. Друго, норма се не може
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сматрати „законом“ све док није формулисана довољно прецизно да грађа
нину омогући да према њој усклади своје понашање и да предвиди до сте
пена који је разуман у датим околностима последице које његово понашање
може проузроковати. (Види: прес уду Sunday Times против United Kingdom,
6538/74 од 26. априла 1979. године). Надаље, Европски суд је изнео мишље
ње да се израз „сагласно закону“ не односи на пуко постојање домаћег за
кона, већ и на квалитет закона, захтевајући да он буде сагласан владавини
права која се спомиње и у преамбули Европске конвенције. Најзад, утвр
ђено је да закон мора бити довољно јасан у својим одредбама како би гра
ђанину пружио одговарајуће сазнање у којим се околностима и под којим
условима креће овлашћење јавних власти. (Види: прес уду Silver and Others
против United Kingdom, 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 7107/75, 7113/75,
7136/75 od 25. марта 1983. године).
С обзиром на наведено, Уставни суд је констатовао да је тачна тврдња
подносиоца иницијативе да оспореним одредбама члана 19. Закона нис у
изричито прописани услови за подношење тужбе због двоструког ћутања
управе. Раније важећи Закон о управним споровима („Службени лист СРЈ“,
број 46/96) прописивао је у члану 24. став 3, поред два случаја ћутања упра
ве која су изричито предвиђена оспореним чланом 19. Закона, и трећи слу
чај – двоструко ћутање управе. Дакле, пропис ујући у оспореном члану 19.
Закона случајеве ћутања управе за које се мора обезбедити судска заштита,
законодавац није био на задовољавајући начин прецизан, с обзиром на то
да није изричито прописао и рокове за подношење тужбе због двоструког
ћутања управе. Међутим, наведена мањкавост оспореног Закона, по оцени
Уставног суда, не даје довољно основа за покретање поступка оцене устав
ности оспореног члана 19, јер се систематским и телеолошким тумачењем
његових одредаба може отклонити свака сумња и неизвесност у погледу
услова који морају бити испуњени за подношење тужбе у управном спору
због двоструког ћутања управе. Наиме, како је законодавац недоношење
и недостављање решења странци по њеном захтеву у прописаним рокови
ма изједначио са одбијањем захтева странке, односно издавањем негатив
ног решења о захтеву, које странци даје овлашћење за изјављивање жалбе,
а затим и за покретање управног спора пред надлежним судом, то се недо
ношење решења по жалби против првостепеног ћутања управе може упо
добити са недоношењем решења по жалби против негативног првостепе
ног решења. Стога се на подношење тужбе због двоструког ћутања управе
могу применити рокови и услови прописани у ставу 1. оспореног члана 19.
Закона. Имајући у виду да је чланом 15. Закона прописано да се управни
спор може покренути и када управни орган није одлучио о захтеву и када
није одлучио о жалби странке, Уставни суд је оценио да је воља законодавца
била да се право на судску заштит у у управном спору обезбеди у свим слу
чајевима ћутања управе, па и у оном који је предмет поднете иницијативе.
Посебан значај који управни спор због ћутања управе има за судску за
штит у права странака у оним случајевима када у управном поступку није
донет акт по захтеву или по жалби странке, као и чињеница да иницијатор
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не оспорава услове за подношење тужбе због ћутања управе који су у оспо
реном члану 19. Закона прописани, већ оспорава постојање правне празни
не која се огледа у непрописивању услова за још један случај ћутања управе
(двоструко ћутање управе), не указују на уставноправну заснованост зах
тева иницијатора да се из правног поретка уклоне оспорене одредбе и та
ко начини још већа правна празнина у Закону која се ни једном врстом ту
мачења закона не би могла попунити, а што би у потпуности онемогућило
поступање и одлучивање надлежног суда у свим споровима због ћутања
управе. Резултат касаторне одлуке у овом случају представљао би неупоре
диво шире подручје деловања Уставног суда од оног које обухвата поднета
иницијатива. Из свега произлази да важење и примена оспорених одредаба
члана 19. Закона, и поред констатованих недостатака, са становишта њене
уставности ипак није спорна, јер се правилним тумачењем Закона, а пола
зећи од наведених одредаба Устава, може утврдити прави смисао оспоре
них одредаба у складу са објективном вољом законодавца и циљем који је
њиховим прописивањем требало постићи.
Уставни суд је, стога, оценио да оспореним одредбама члана 19. Закона
странкама није ускраћено остваривање права зајемчених чланом 22. став 1,
чланом 32. став 1. и чланом 36. став 2. Устава, јер је, правилним тумачењем
оспорених законских одредаба, свакој странци омогућено право на судску
заштит у, право на приступ суду као елемент права на правично суђење, те
право на правно средство.
Следом наведеног, Уставни суд је оценио да одредбе садржане у оспоре
ном члану 19. Закона, иако недовољно прецизне, уставноправно нису спор
не, те да из тих разлога нема основа за покретање поступка за утврђивање
њихове несагласности са Уставом. Стога Суд, у складу са одредбом члана 53.
став 3. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), није
прихватио поднет у иницијативу, одлучујући као у тачки 1. изреке.
Уставни суд констат ује да, полазећи од одредаба члана 167. Устава, ни
је надлежан да оцењује сагласност два закона, па тако ни сагласност оспо
рених одредаба Закона са Законом о забрани дискриминације.
С обзиром на то да је донео коначну одлуку, захтев за обуставу извр
шења појединачних аката, односно радњи предузетих на основу оспорених
одредаба Закона, Суд је одбацио, сагласно одреди члана 56. став 3. Закона
о Уставном суду, одлучујући као у тачки 2. изреке.
Суд је, на основу члана 49. став 2. Закона о Уставном суду, као и чла
на 82. став 2. Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“,
бр. 24/08, 27/08 и 76/11), донео Закључак да ово решење објави у „Службе
ном гласнику Републике Србије“, због ширег значаја за заштит у уставно
сти и законитости.
Полазећи од изнетог, Уставни суд је, на основу одредаба члана 46. тач.
3) и 5) Закона о Уставном суду, донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-107/2011 од 24. новембра 2011. године („Службени гласник РС“, број 98/11)
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Закон о парничном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09) – члан 70. став 5,
члан 193. став 6, члан 352, члан 361. став 2. тачка 1)
и члан 385. став 2.
Законодавац има уставну обавезу да, уређујући одговарајући судски
поступак, обезбеди остваривање зајемчених права и слобода, те и права
на правично суђење и на правно средство, из члана 32. став 1. и члана 36.
став 2. Устава, што не подразумева гаранцију да ће законитост сваке одлуке
коју суд доноси у току поступка бити преиспитана у посебном жалбеном,
односно другостепеном поступку. По оцени Уставног суда, није несагласно
са Уставом прописивање у оспореним одредбама члана 70. став 5, односно
у члану 193. став 6. Закона да против решења којим се захтев за изузеће
судије одбија није дозвољена посебна жалба, односно да против решења
којим се допушта или одбија преиначење тужбе није дозвољена посеб
на жалба, будући да се решавањем о наведеним захтевима не окончава
судски поступак и не одлучује о правима и обавезама странака, као и да
се у тим сит уацијама решење првостепеног суда може побијати жалбом
против коначне одлуке, а истовремено, по самом закону, постоји обавеза
другостепеног суда да по службеној дужности пази да ли је судио судија
који је по закону морао бити искључен или изузет.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање
неуставности и несагласности са потврђеним међународним уговором од
редаба члана 70. став 5, члана 193. став 6, члана 385. став 2. Закона о пар
ничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09).
2. Одбацује се иницијатива за оцену уставности и сагласности са по
тврђеним међународним уговором одредаба члана 352. и члана 361. став 2.
тачка 1) Закона из тачке 1.
3. Одбацује се захтев за обуставу извршења појединачног акта, одно
сно радње предузете на основу одредаба Закона из тачке 1.
Образложење
Уставном суду је поднета иницијатива за покретање поступка за оце
ну уставности одредаба члана 70. став 5, члана 193. став 6, члана 352, чла
на 361. став 2. тачка 1) и члана 385. став 2. Закона о парничном поступ
ку („Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09). Иницијатор сматра да се
оспореним одредбама члана 70. став 5, члана 193. став 6. и члана 385. став
2. Закона „инстит уционализује неделотворно правно средство“, будући да
се против решења „о одбијању захтева за изузеће судије, односно решења

ЗАКОНИ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

119

којим се одбија преиначење тужбе не може изјавити посебна жалба, већ се
на основу члана 385. истог закона та решења могу побијати само у жалби
против коначне одлуке“. С обзиром на то да из члана 352. Закона произла
зи да решење не мора бити образложено ако против њега није дозвољена
посебна жалба, а жалба по својој природи представља оспоравање аргу
мената из ожалбеног решења, то произлази да „одбијајућа а необразложе
на решења наведена у одредбама чл. 70. ст. 5. и чл. 193. ст. 6. ЗПП не мо
гу бити укинута од стране другостепеног суда“, јер се не могу преиспитати
у поступку по правном леку, нити их другостепени суд може укинути на
основу члана 376. у вези са чланом 361. став 2. тачка 12) Закона, будући да
се ове одредбе Закона односе само на судске одлуке које по закону морају
бити образложене, а не и на одлуке за које је законом прописано да се не
образлажу. Имајући у виду да Закон не може истовремено да прописује не
постојање образложења код одређених решења и укидање таквог решења
због непостојања образложења, а чланом 32. Устава је утврђено да судска
одлука којом се одбија захтев странке мора бити образложена, то по ми
шљењу иницијатора, не постоји „ефективна процедура за преиспитивање
одлуке којом се одбија захтев странке за изузеће судије“ и закључује да се
непристрасност суда по Закону о парничном поступку везује само за изу
зеће судије по решењу суда (сходно члану 66. став 2, члану 68. став 1, члану
70. став 1), а да законско изузеће судије уопште не постоји, на шта се одно
си одредба члана 361. став 2. тачка 1. Закона. Како оспорене одредбе Зако
на не омогућавају судску проверу непристрасности суда тражена је оцена
уставности у однос у на чл. 32. и 36. Устава, као и оцена сагласности са чл.
6. и 13. Европске конвенције за заштит у људских права и слобода. Допу
ном иницијативе тражена је и обустава извршења појединачних аката до
нетих на основу оспорених одредби Закона.
У спроведеном поступку, Уставни суд је утврдио да је оспореним одред
бама Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 125/04 и
111/09) прописано: да против решења о искључењу или усвајању захтева за
изузеће (судије) није дозвољена жалба, а да против решења којим се захтев
за изузеће одбија није дозвољена посебна жалба (члан 70. став 5); да про
тив решења којим се допушта или одбија преиначење тужбе није дозвоље
на посебна жалба (члан 193. став 6); да решење мора бити образложено ако
је против њега дозвољена посебна жалба, а да писмени састав решења тре
ба да садржи увек увод и изреку, а образложење само ако по ставу 1. овог
члана решење мора бити образложено (члан 352); да битна повреда одреда
ба парничног поступка увек постоји ако је, поред осталог, судио судија ко
ји је по закону морао бити искључен или изузет (члан 361. став 2. тачка 1)),
да је против решења првостепеног суда дозвољена жалба, ако у овом зако
ну није одређено да жалба није дозвољена, а ако овај закон изричито одре
ђује да посебна жалба није дозвољена, решење првостепеног суда може се
побијати само у жалби против коначне одлуке (члан 385).
Такође, Уставни суд је утврдио да је одредбама чл. 65. до 72. истог за
кона уређено искључење и изузеће судије, тако што је у члану 65. Закона
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прописано да је судија дужан да се уздржи од суђења кад постоје разлози
који доводе у сумњу његову непристрасност, док је у члану 66. став 1. тач.
1) до 7) прописано кад судија не може вршити судијску дужност (искљу
чење), а у ставу 2. исте одредбе, кад судија може бити изузет (ако постоје
околности које доводе у сумњу његову непристрасност – изузеће). У чла
ну 67. Закона уређено је поступање судије кад сазна да постоји који од раз
лога за искључење из члана 66. став 1. тач. 1) до 7) овог закона (да прекине
рад на предмет у и о томе обавести председника суда) и поступање кад су
дија сматра да постоје околности које доводе у сумњу његову непристра
сност (члан 65. и члан 66. став 2). Према члану 68. Закона искључење и из
узеће могу тражити, под условима одређеним законом, и странке, а чл. 70.
и 71. уређују ко одлучује о искључењу и изузећу поступање судије по зах
теву за његово искључење.
Осталим одредбама Закона о парничном поступку, поред осталог, про
писано је да суд доноси одлуке у облику прес уде или решења, да о тужбе
ном захтеву, осим у поступку због сметања државине, суд одлучује прес у
дом (члан 123. ст. 1. и 2), да суд, поред осталог, руководи главном расправом,
да суд није везан за своје решење које се односи на руковођење расправом,
да против решења које се односи на руковођење расправом није дозвоље
на посебна жалба (члан 312. ст. 1, 4 и 5), да пресудом суд одлучује о захтеву
који се тиче главне ствари и споредних тражења (члан 330. став 1), да пи
смено израђена прес уда мора имати увод, изреку и образложење, а да ће у
образложењу суд изложити – захтеве странака и њихове наводе о чињени
цама на којима се ти захтеви заснивају, доказе као и прописе на којима је
суд засновао прес уду, ако законом није друкчије одређено (члан 342. ст. 1.
и 4), да је суд везан за своја решења уколико се она не односе на управљање
парницом или ако овим законом није што друго одређено (члан 350. став
3), да се одредбе, поред осталих чл. 341. до 345. овог закона, сходно приме
њују на решење (члан 354), да странке могу изјавити жалбу против пресуде
донете у првом степену у року од 15 дана од дана достављања преписа пре
суде, ако у овом закону није одређен други рок (члан 355. став 1), да се пре
суда може побијати, поред осталог, због битне повреде одредаба парничног
поступка (члан 360. став 1. тачка 1)). Према члану 361. став 1. Закона, битна
повреда одредаба парничног поступка постоји ако суд у току поступка ни
је применио или је неправилно применио коју одредбу овог закона, а то је
било или је могло бити од утицаја на доношење законите и правилне пре
суде, док је у ставу 2. одредбама тач. 1) до 12) прописано кад битна повреда
одредаба парничног поступка увек постоји, па је у тачки 1, поред осталог
прописано да та повреда постоји ако је судио судија који је по закону морао
бити искључен или изузет. Чланом 372. став 2. Закона прописано је да дру
гостепени суд испит ује првостепену прес уду у границама разлога наведе
них у жалби, пазећи по службеној дужности на повреде одредаба парнич
ног поступка, поред осталих из члана 361. став 2. тачка 1), док је одредбом
члана 376. прописано поступање другостепеног суда кад утврди да посто
ји битна повреда одредаба парничног поступка.
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Одредбама Устава Републике Србије утврђено је да свако има право
да независан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у
разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама,
основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о оп
тужбама против њега. (члан 32. став 1), да се јемчи једнака заштита права
пред судовима и другим државним органима, имаоцима јавних овлашће
ња и органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе и да
свако има право на жалбу или друго правно средство против одлуке којом
се одлучује о његовом праву, обавези или на закону заснованом интерес у
(члан 36), да Република Србија уређује и обезбеђује, поред осталог, оства
ривање и заштит у слобода и права грађана и поступак пред судовима и
другим државним органима (члан 97. тачка 2).
Европском конвенцијом за заштит у људских права и основних слобо
да прописано је да свако, током одлучивања о његовим грађанским прави
ма и обавезама или о кривичној опт ужби против њега, има право на пра
вичну и јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним
судом, образованим на основу Закона (члан 6), да свако коме су повређена
права и слободе предвиђени у овој конвенцији има право на делотворан
правни лек пред националним властима, без обзира на то јес у ли повреду
извршила лица која су поступала у службеном својству.
Из наведених одредаба Устава произлази да се законом уређују поступ
ци пред судовима, међу којима је и парнични поступак, као и да уређујући
одговарајући судски поступак законодавац има уставну обавезу да обез
беди остваривање зајемчених права и слобода, дакле и права на правично
суђење, односно права на правично суђење и на правно средство, из чла
на 32. став 1. и члана 36. став 2. Устава, те да уставно јемство садржано у
члану 36. став 2. Устава, када су у питању одлуке које доносе судови, значи
обавезу законодавца да предвиди право странака да могу изјавити жалбу,
приговор или друго одговарајуће редовно правно средство против сваке
првостепене судске одлуке којом је поступак окончан, чиме се обезбеђује
да суд више инстанце преиспита законитост акта којим је одлучено о пра
вима и обавезама странака у поступку. Међутим, одредба члана 36. став 2.
Устава не значи гаранцију да ће законитост сваке одлуке коју суд доноси у
току поступка бити преиспитана у посебном жалбеном, односно другосте
пеном поступку. Стога, по оцени Уставног суда, није несагласно са Уставом
прописивање у оспореним одредбама члана 70. став 5, односно у члану 193.
став 6. Закона да против решења којим се захтев за изузеће одбија није до
звољена посебна жалба, односно да против решења којим се допушта или
одбија преиначење тужбе није дозвољена посебна жалба, будући да се реша
вањем о захтеву за изузеће судије и захтеву за преиначење тужбе не окон
чава судски поступак нити се тим решењима одлучује о правима и обаве
зама странака, а у тим сит уацијама, сагласно оспореном члану 385. Закона,
решење првостепеног суда може се побијати жалбом против коначне одлу
ке. С обзиром на то да другостепени суд испит ује првостепену прес уду у
границама разлога наведених у жалби, али пазећи по службеној дужности
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и на таксативно наведене повреде одредаба парничног поступка, Уставни
суд је оценио да одредбе садржане у оспореним одредбама члана 70. став 5,
члана 193. став 6. и члана 385. Закона о парничном поступку уставноправ
но нис у спорне ни у однос у на члан 32. став 1. Устава, те да из тих разлога
нема основа за покретање поступка за утврђивање њихове несагласности
са Уставом и потврђеним међународним уговором.
Имајући у виду наведено, Суд, у складу са одредбом члана 53. став 3.
Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), није прихва
тио поднет у иницијативу, те је одлучено као у тачки 1. изреке.
Такође, Уставни суд истиче да је оспореним Законом на различит начин
уређено искључење и изузеће судије, тако што су у ставу 1. одредбе члана
66. Закона таксативно побројани односи судије са странком због којих су
дија по самом закону не може вршити судијску дужност, а у ставу 2. исте
одредбе Закона уређено изузеће ако околности доводе у сумњу објектив
ност судије. Стога се и оспорена одредба члана 361. став 2. тачка 1) Закона
односи на обавезу другостепеног суда да по службеној дужности пази да
ли је судио судија који је по закону морао бити искључен или изузет. Буду
ћи да из навода иницијативе произлази да иницијатор не даје уставноправ
не разлоге оспоравања одредаба које су садржане у члану 352. и члану 361.
став 2. тачка 1) Закона, већ износи своје мишљење о примени тих одред
би сматрајући да оне не омогућавају судску проверу непристрасности су
да, Уставни суд је решио као у тачки 2. изреке, сагласно одредби члана 36.
став 1. тачка 4) Закона о Уставном суду.
С обзиром на то да је Суд донео коначну одлуку, то је у тачки 3. изреке
одбацио захтев за обуставу појединачних аката, односно радњи предузе
тих на основу оспорених одредбама Закона, сагласно члану 56. став 3. За
кона о Уставном суду.
Полазећи од изнетог, Уставни суд је, на основу одредаба члана 46. тач.
3) и 5) Закона о Уставном суду и члана 82. став 2. и члана 84. Пословника о
раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), ре
шио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-252/2011 од 2. новембра 2011. године

Законик о кривичном поступку
(„Службени лист СРЈ“, бр. 70/01 и 68/02 и
„Службени гласник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05 и 49/07
– члан 146. став 1, члан 197. ст. 1. и 6, члан 358. став 6. и чл. 539. до 555.
Законодавац се кретао у границама својих уставних овлашћења ка
да је уредио услове под којима само окривљени и његов бранилац има
ју право на накнаду нужних издатака и на награду, а не и оштећени као
приватни тужилац.
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Формално истицање захтева за оцену уставности нема значење ини
цијативе за покретање поступка за утврђивање неуставности уколико се
не дају уставноправни разлози оспоравања законских одредби.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање
неуставности одредаба члана 197. ст. 1. и 6. Законика о кривичном поступ
ку („Службени лист СРЈ“, бр. 70/01 и 68/02 и „Службени гласник РС“, бр.
58/04, 85/05, 115/05 и 49/07).
2. Одбацују се иницијативе за оцену уставности одредаба члана 146.
став 1, члана 358. став 6. и чл. 539. до 555. Законика из става 1.
Образложење
Уставном суду поднете су иницијативе (3) за покретање поступка за
утврђивање неуставности више одредаба Законика о кривичном поступ
ку („Службени лист СРЈ“, бр. 70/01 и 68/02 и „Службени гласник РС“, бр.
58/04, 85/05, 115/05 и 49/07).
Поводом иницијативе којом је тражена оцена уставности одредаба
члана 197. ст. 1. и 6. Законика – формиран је предмет IУ-278/2006, поводом
иницијативе у однос у на одредбе члана 146. став 1. и члана 358. став 6. За
коника – предмет IУ-69/2007, а поводом иницијативе у однос у на одредбе
чл. 539. до 555. Законика – предмет IУ-32/2007, да би све иницијативе биле
спојене у предмет IУ-278/2006, сагласно члану 42. Пословника о раду Устав
ног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11).
Иницијатор који је тражио оцену уставности одредаба члана 197. ст. 1.
и 6. Законика сматра да је оспореним одредбама Законика „оштећени као
приватни тужилац стављен у подређен положај у однос у на окривљеног“,
јер се у случају застаре поступка само окривљеном, а не и приватном ту
жиоцу признају нужни издаци и награда за ангажованог адвоката. Како је
чланом 21. ст. 1. и 2. Устава прокламовано да су пред Уставом и законом
сви једнаки и да свако има право на једнаку судску заштит у без дискрими
нације, а оспореним одредбама Законика је окривљени „привилегован“ у
однос у на приватног тужиоца, иницијатор сматра да је тиме повређена на
ведена одредба Устава. „Створена дискриминација“ из става 1. члана 197.
Законика, по њему се преноси и на оспорену одредбу става 6. истог члана
Законика. Иницијатор као пример повређеног појединачног права доста
вља копију решења Првог општинског суда у Београду којим се, с позивом
на оспорене одредбе Законика, окривљеном признају права на трошкове
поступка, док та права другим решењем, у истом поступку, нис у призната
приватним тужиоцима.
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Иницијативом којом је тражена оцена уставности члана 146. став 1. и
члана 358. став 6. Законика наводи се, да се „брисањем ставова (3), (4), (7)
и (8) члана 146. и става (6) члана 358. Законика о кривичном поступку по
вређују“ основна људска права из чл. 18. и 31. Устава и Европске конвен
ције за заштит у људских права и основних слобода. Такође се наводи да се
„на тај начин избегава окончање поступка у разумном року и примена де
лотворног правног лека што даље доприноси озакоњењу самовоље, неса
весности, јавашлука и неодговорности у вођењу поступка“.
Иницијативом којом је тражена оцена уставности чл. 539. до 555. Зако
ника наводи се да су те одредбе Законика, систематизоване у Глави XXXI
II којима је прописан поступак за издавање окривљених и осуђених лица,
супротне члану 36. став 2. у вези са чланом 22. став 1. Устава, с обзиром на
то да „ускраћују и обесмишљавају право на правно средство против реше
ња Републичког министра правде о издавању окривљеног страној држави“,
будући „да законом није прописано да се то решење доставља окривљеном
и браниоцу и да они имају право на правни лек“. Указује се на посебност
правне природе инстит ута издавања лица страној држави, правне и фак
тичке последице чина издавања, које су трајне и непроменљиве с обзиром
на то да једно издато лице страној држави не може бити враћено у Репу
блику Србију чак и ако би се утврдило да је оно незаконито издато. Пред
лаже се и обустава појединачних аката и радњи донетих на основу оспоре
них одредби Законика.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио:
Законик о кривичном поступку донела је Савезна скупштина, на седни
ци Већа грађана од 26. децембра 2001. године и на седници Већа Републи
ка од 20. децембра 2001. године. Законик је објављен у „Службеном листу
СРЈ“, број 70/01, а ступио је на снагу три месеца од дана објављивања. За
коник је мењан и допуњаван законима о изменама и допунама који су об
јављени у „Службеном листу СРЈ“, број 68/02 и „Службеном гласнику РС“,
бр. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 72/09 и 76/10.
Оспореним Закоником о кривичном поступку („Службени лист СРЈ“,
бр. 70/01 и 68/02 и „Службени гласник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05 и 49/07)
прописано је: да се после предаје опт ужнице суду до завршетка главног пре
треса, притвор може, по прибављеном мишљењу државног тужиоца, кад се
поступак води по његовом захтеву, одредити или укинути само решењем
већа (члан 146. став 1), да ће се кад се обустави кривични поступак или кад
се донесе прес уда којом се окривљени ослобађа од опт ужбе или којом се
опт ужба одбија изрећи у решењу, односно пресуди да трошкови кривичног
поступка из члана 193. став 2. тач. 1. до 6. овог законика, као и нужни изда
ци окривљеног и нужни издаци и награда браниоца, падају на терет буџет
ских средстава, осим у случајевима одређеним у ст. 2. до 5. овог члана (члан
197. став 1), да ако захтев за накнаду нужних издатака и награда из става
1. не буде усвојен или суд о њему не донесе одлуку у року од три месеца од
дана подношења захтева, окривљени и бранилац имају право да потражи
вања остварују у парничном поступку против Републике Србије (члан 197.
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став 6), да притвор који је одређен или продужен по одредбама претход
них ставова може трајати до правноснажности прес уде, односно до истека
рокова прописаних у ст. 3. и 4. члана 146. Законика, али најдуже док не ис
текне време трајања казне изречене у првостепеној пресуди (члан 358. став
6). Оспореним одредбама чл. 539. до 555. Законика био је уређен поступак
за издавање окривљених и осуђених лица, тако што су, поред осталог, биле
прописане претпоставке за издавање (члан 540), на чију молбу се покреће
поступак за издавање окривљених или осуђених лица, коме се молба пре
даје, шта се уз молбу прилаже, коме се молба доставља (чл. 541. и 542), по
ступање истражног судије (чл. 543. и 544), поступање већа надлежног су
да кад установи да су испуњене претпоставке за издавање странца и право
странца да изјави жалбу суду одређеном републичким прописом (чл. 546.
и 547), достава предмета након правноснажности решења већа министру
правде, који доноси решење којим се издавање дозвољава или не дозвоља
ва и поступање поводом тог решења (чл. 548. до 555).
У току поступка пред Уставним судом оспорене одредбе члана 146. став
1. и члана 358. став 6. Законика мењане су и допуњаване Законом објавље
ним у „Службеном гласнику РС“, број 72/09 којим је у целини измењен оспо
рени члан 146. став 1. Законика, тако да гласи: „После предаје опт ужнице
суду до завршетка главног претреса, одлука о одређивању, продужењу или
укидању притвора доноси се у складу са чланом 142. овог законика“ (члан
40), док су у члану 358. став 6. речи: „правноснажности прес уде“ замењене
речима: „упућивања опт уженог, односно осуђеног у установу за издржава
ње казне“ (члан 96). Такође, у току поступка пред Судом, оспорене одредбе
чл. 539. до 555. Законика мењане су и допуњаване Законом објављеним у
„Службеном гласнику РС“, број 58/04 (и то чл. 540, 548. и 549), а ове одред
бе у целини су престале да важе 27. марта 2009. године, ступањем на снагу
Закона о међународној правној помоћи и кривичним стварима („Службе
ни гласник РС“, број 20/09).
Уставом Републике Србије је утврђено: да се Уставом јемче, и као таква,
непосредно се примењују људска и мањинска права зајемчена општепри
хваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уго
ворима и законима. Законом се може прописати начин остваривања ових
права само ако је то Уставом изричито предвиђено или ако је то неопход
но за остварење појединог права због његове природе, при чему закон ни у
ком случају не сме да утиче на суштину зајемченог права (члан 18. став 2);
да су пред Уставом и законом сви једнаки, да свако има право на једнаку
законску заштит у, без дискриминације (члан 21. ст. 1. и 2); да трајање при
твора суд своди на најкраће неопходно време, имајући у виду разлоге при
твора, да притвор одређен одлуком првостепеног суда траје у истрази нај
дуже три месеца, а виши суд га може, у складу са законом, продужити на
још три месеца, да се ако до истека овог времена не буде подигнута опт у
жница, окривљени пушта на слободу, да после подизања опт ужнице тра
јање притвора суд своди на најкраће неопходно време, у складу са зако
ном (члан 31. ст. 1. и 2); да свако има право да независан, непристрасан и
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законом већ установљен суд, правично и у разумном року, јавно расправи
и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је би
ла разлог за покретање поступка, као и о опт ужбама против њега (члан 32.
став 1); да се јемчи једнака заштита права пред судовима и другим држав
ним органима, имаоцима јавних овлашћења и органима аутономне покра
јине и јединица локалне самоуправе (члан 36. став 1), да Република Срби
ја уређује и обезбеђује остваривање и заштит у слобода и права грађана;
уставност и законитост; поступак пред судовима и другим државним ор
ганима; одговорност и санкције за повреду слобода и права грађана утвр
ђених Уставом и за повреду закона, других прописа и општих аката; амне
стије и помиловања за кривична дела (члан 97. тачка 2), да судску одлуку
може преиспитивати само надлежни суд, у законом прописаном поступ
ку (члан 145. став 4); да сви закони и други општи акти донети у Републи
ци Србији морају бити сагласни са Уставом, да су потврђени међународни
уговори и општеприхваћена правила међународног права део правног по
ретка Републике Србије, да потврђени међународни уговори не смеју бити
у супротности са Уставом (члан 194. ст. 3. и 4).
Из наведених одредаба Устава, по оцени Уставног суда, произлази да
се законом уређују поступци пред судовима, међу којима је и кривични
поступак, као и да уређујући одговарајући судски поступак законодавац
има уставну обавезу да обезбеди остваривање зајемчених права и слобо
да, дакле и право на једнаку судску заштит у без дискриминације из чла
на 21. Устава, односно право на правично суђење и суђење у разумном ро
ку, односно право на правно средство из члана 32. став 1. односно члана
36. став 2. Устава. Такође, Уставни суд сматра да јемство садржано у члану
36. став 2. Устава, када су у питању одлуке које доносе судови, значи обаве
зу законодавца да предвиди право странака да могу изјавити жалбу, при
говор или друго одговарајуће редовно правно средство против сваке пр
востепене судске одлуке којом је поступак окончан, чиме се обезбеђује да
суд више инстанце преиспита законитост акта којим је одлучено о прави
ма и обавезама странака у поступку.
Уставни суд је полазећи од са
држине иницијативе којом су оспорене одредбе члана 197. ст. 1. и 6. Зако
ника о кривичном поступку констатовао да је уставноправно питање које
се поставља том иницијативом, да ли је оштећени као приватни тужилац,
односно приватни тужилац, дискриминисан у однос у на окривљеног, бу
дући да ће у случају обуставе кривичног поступка или доношења прес уде
којом се окривљени ослобађа од опт ужбе или којом се опт ужба одбија ну
жни издаци окривљеног и нужни издаци и награда браниоца пасти на те
рет буџетских средстава, а у случају да тај захтев не буде усвојен или се о
њему не одлучи у законом прописаном року окривљени и бранилац има
ју право да потраживања остварују у парничном поступку, за разлику од
оштећеног као приватног тужиоца, односно приватног тужиоца – за кога
то право није резервисано.
Имајући у виду да се према осталим одредбама Законика о кривичном
поступку, кривични поступак покреће по захтеву овлашћеног тужиоца
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(члан 19. став 1), да су странке у кривичном поступку тужилац и окривље
ни, а да је тужилац – јавни тужилац, приватни тужилац и оштећени као
тужилац (члан 221. тач. 7) и 9), Уставни суд је констатовао да се тужилац и
окривљени не налазе у истој правној сит уацији, да би били једнаки и има
ли једнаку судску заштит у, већ су у истој правној сит уацији јавни тужи
лац, приватни тужилац и оштећени као тужилац. Наиме, према члану 193.
став 4. Законика, трошкови из тач. 1. до 6. става 2. овог члана, као и нужни
издаци постављеног браниоца и постављеног пуномоћника оштећеног као
тужиоца (чл. 72. и 178) у поступку због кривичног дела за која се гони по
службеној дужности, исплаћују се из средстава органа који води кривич
ни поступак унапред, а наплаћују се доцније од лица која су дужна да их
накнаде по одредбама овог законика, а према члану 197. став 3. Законика,
приватни тужилац је дужан да накнади трошкове кривичног поступка из
члана 193. став 2. тач. 1) до 6) и тачка 8) овог законика, нужне издатке окри
вљеног, као и нужне издатке и награде његовог браниоца, ако је поступак
завршен прес удом којом се окривљени ослобађа од опт ужбе или прес удом
којом се опт ужба одбија или решењем о обустави поступка, осим ако је по
ступак обустављен због смрти окривљеног, или због тога што је наступи
ла застарелост кривичног гоњења услед одуговлачења поступка која се не
може приписати у кривицу приватног тужиоца, док се ако је поступак об
устављен услед одустанка од тужбе, окривљени и приватни тужилац могу
поравнати у погледу њихових међусобних трошкова.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је оценио да се у случају оспоре
них одредаба члана 197. ст. 1. и 6. Законика законодавац кретао у границама
својих уставних овлашћења када је уредио услове под којима само окривље
ни и његов бранилац имају право на накнаду нужних издатака и на награ
ду а не и оштећени као приватни тужилац, те да те одредбе нис у уставно
правно спорне ни у однос у на члан 21 ст. 1. и 2. Устава и да из тих разлога
нема основа за покретање поступка за утврђивање њихове несагласности
са Уставом. Имајући у виду наведено, Суд, у складу са одредбом члана 53.
став 3. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), није
прихватио поднет у иницијативу, те је одлучено као у тачки 1. изреке.
Поводом иницијативе којом су оспорене одредбе члана 146. став 1. и
члана 358. став 6. Законика, Уставни суд је полазећи од садржине иници
јативе према којој се „брисањем“ појединих ставова у оспореним одредба
ма Законика „повређују основна људска права“, констатовао да формално
истицање захтева за оцену уставности нема значење иницијативе за по
кретање поступка за утврђивање неуставности у сит уацији кад се не дају
уставноправни разлози оспоравања законских одредби. Осим тога, оспо
рене одредбе Законика су измењене у току поступка пред Уставним судом.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је оценио да не постоје претпостав
ке утврђене законом за вођење поступка и одлучивање па је иницијативу
одбацио, сагласно члану 36. став 1. тачка 4) Закона о Уставном суду.
Такође, и поводом иницијативе којом су оспорене одредбе чл. 539. до
555. Законика, Уставни суд је констатовао да се разлози иницијативе односе
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на питање зашто тим одредбама „није уређено изјављивање жалбе“ на ре
шење републичког министра правде о издавању окривљеног страној држа
ви, и поред тога што је, према члану 547. Законика, основ за то решење би
ло решење (већа надлежног суда о установљењу испуњења претпоставки за
издавање странка) на које је странац имао право жалбе. Имајући у виду да
одредба члана 36. став 2. Устава не значи гаранцију да ће законитост сваке
одлуке коју суд доноси у току поступка бити преиспитана у посебном жал
беном, односно другостепеном поступку, по оцени Уставног суда произла
зи да суштина ове иницијативе није оцена сагласности оспореног Законика
са Уставом, већ је разлог оспоравања целисходност законског решења, што
не спада у надлежност Уставног суда утврђену чланом 167. Устава. Имају
ћи у виду наведено и да су у току поступка пред Уставним судом наведене
одредбе Законика престале да важе ступањем на снагу Закона о међународ
ној правној помоћи и кривичним стварима, оцењено је да и поводом ове
иницијативе не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и од
лучивање, па је сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 4. Закона о Устав
ном суду, решено као у тачки 2. изреке, с обзиром на наведено и захтев за
обуставу појединачних аката, односно радњи предузетих на основу оспо
рених одредаба Закона је беспредметан.
Полазећи од изнетог, Уставни суд је, на основу одредаба члана 36. став
1. тачка 4) члана 46. тачка 5) Закона о Уставном суду и члана 84. Пословни
ка о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11),
донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-278/2006 од 24. новембра 2011. године

Закон о буџет у Републике Србије за 2010. годину
(„Службени гласник РС“, број 107/09)
– члан 15.
Оспореном одредбом Закона нис у укинута права запослених предви
ђена проширеним дејством Општег колективног уговора, већ је прописа
но да се у буџетској 2010. години неће вршити обрачун и исплата накнада
по основу ових права, а што је било условљено недостатком финансијских
средстава услед утицаја економске кризе. Како се не ради о праву на пра
вичну накнаду за рад, већ о појединим додатним правима по основу ра
да, чија је пуна примена одложена због недостатка финансијских средста
ва, према оцени Суда, уставност ове одредбе Закона, не може се довести
у питање са становишта одредбе члана 20. став 2. Устава.
Одлагање пуне примене додатних права по основу рада на једнак на
чин се односи на сва лица из категорије запослених код директних и ин
директних корисника буџетских средстава за одређену фискалну годи
ну, те оспорена одредба Закона не садржи повреду одредаба члана 21. ст.
1. и 3. Устава.
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Конвенција Међународне организације рада 154 о колективном прего
варању до одлучивања Уставног суда није ратификована, те нема карактер
потврђеног међународног уговора, у смислу члана 167. Устава, у однос у
на који се врши оцена сагласности закона, али у конкретном случају та
околност је без утицаја јер се правила утврђена Конвенцијом, која могу
бити од значаја са становишта заштите људских права, не разликују од
одредаба Устава.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање
неуставности одредбе члана 15. Закона о буџет у Републике Србије за 2010.
годину („Службени гласник РС“, број 107/09).
2. Одбацује се захтев за обуставу извршења појединачних аката и рад
њи предузетих на основу одредбе члана 15. Закона из тачке 1.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за утвр
ђивање неуставности одредбе члана 15. Закона о буџет у Републике Србије
за 2010. годину („Службени гласник РС“, број 107/09). Иницијатор оспора
ва уставност наведене одредбе Закона у однос у на одредбе члана 20. став 2,
члана 21. ст. 1. и 3, члана 167. став 1. тачка 1. и члана 194. Устава Републи
ке Србије. У иницијативи се износи мишљење да се оспореном одредбом
Закона утврђује ограничење које задире у суштину самог права на зараду,
нето накнада и других примања, а што се, по наводима иницијатора, може
утврдити из појединачних колективних уговора који су у поступку прего
варања закључени у образовним установама чији је оснивач Република. Та
кође, иницијатор сматра да се оспореном одредбом Закона крши и уставни
принцип једнакости свих пред Уставом и законом и забране дискримина
ције запослених по овом основу, као и да се директно нарушава слобода ко
лективног преговарања. С тим у вези, иницијатор оспорава и усклађеност
наведене одредбе Закона са одредбама чл. 2, 5. и 8. Конвенције 154 о колек
тивном преговарању наводећи да зараде, нето примања и друга примања
из радног односа спадају у домен права из радног односа, која се искључи
во морају уређивати на принципу колективног преговарања послодавца и
организације запослених, односно синдиката. Из наведеног разлога, ини
цијатор сматра да је укидање поменутих примања у супротности са инсти
тутом колективног преговарања и његовим одређењем према Конвенцији
МОР-а 154 о колективном преговарању и да оспорена одредба Закона пред
ставља меру којом се укидају права запослених у установама образовања
чији је оснивач Република Србија да путем колективног преговарања уче
ствују у процес у дефинисања права на зараду, нето накнаду и друга при
мања. Иницијатор је затражио од Уставног суда да, до доношења коначне
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одлуке, обустави извршење појединачних аката и радњи предузетих на
основу оспорене одредбе Закона.
Уставни суд је у спроведеном поступку утврдио следеће:
Оспореном одредбом члана 15. Закона о буџет у Републике Србије за
2010. годину („Службени гласник РС“, број 107/09) прописано је да се, у
складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 3. Закона о бу
џетском систему у буџетској 2010. години неће вршити обрачун и исплата
према Одлуци о примени Општег колективног уговора на све послодавце
на територији Републике Србије и Анекс у I Општег колективног уговора
(„Службени гласник РС“, број 104/08), као ни обрачун и исплата божић
них, годишњих и јубиларних награда и других врста награда и бонуса пред
виђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и
индиректне кориснике средстава буџета Републике Србије, буџете локалне
власти и организација за обавезно социјално осигурање. Законом о изме
нама и допунама Закона о буџет у Републике Србије за 2010. годину („Слу
жбени гласник РС“, број 91/10) оспорена одредба основног текста Закона
није мењана.
Према одредби члана 167. став 1. тачка 1. Устава Републике Србије,
Уставни суд одлучује о сагласности закона и других општих правних аката
са Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права и потвр
ђеним међународним уговорима.
Одредбама Устава у однос у на које је оспорена уставност одредбе чла
на 15. Закона о буџет у Републике Србије за 2010. годину и одредбама које
су од значаја за оцену уставности оспорене одредбе Закона утврђује се: да
људска и мањинска права зајемчена Уставом могу законом бити ограничена
ако ограничење допушта Устав, у сврхе ради којих га Устав допушта, у оби
му неопходном да се уставна сврха ограничења задовољи у демократском
друштву и без задирања у суштину зајемченог права; да се достигнути ни
во људских и мањинских права не може смањивати; да при ограничавању
људских и мањинских права, сви државни органи, а нарочито судови, ду
жни су да воде рачуна о суштини права које се ограничава, важности сврхе
ограничења, природи и обиму ограничења, однос у ограничења са сврхом
ограничења и о томе да ли постоји начин да се сврха ограничења постиг
не мањим ограничењем права (члан 20); да су пред Уставом и законом сви
једнаки, да свако има право на једнаку законску заштит у, без дискримина
ције, да је забрањена свака дискриминација, непосредна или посредна, по
било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадно
сти, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог
уверења, имовног стања, култ уре, језика, старости и психичког или физич
ког инвалидитета (члан 21. ст. 1. до 3); да свако има право на правичну на
кнаду за рад и да се нико тог права не може одрећи (члан 60. став 4); да се
утицај тржишне привреде на социјални и економски положај запослених
усклађује кроз социјални дијалог између синдиката и послодаваца (члан
82. став 3); да се средства из којих се финансирају надлежности Републике
Србије, аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе обезбеђују
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из пореза и других прихoда утврђених законом (члан 91. став 1); да Репу
блика Србија, аутономне покрајинe и јединице локалне самоуправе има
ју буџете у којима морају бити приказани сви приходи и расходи којима се
финансирају њихове надлежности, а да се законом утврђују рокови у ко
јима буџет мора бити усвојен и начин привременог финансирања (члан
92. ст. 1. и 2); да је правни поредак Републике Србије јединствен, да сви за
кони и други општи акти донети у Републици Србији морају бити сагла
сни са Уставом, да су потврђени међународни уговори и општеприхваће
на правила међународног права део правног поретка Републике Србије и
да потврђени међународни уговори не смеју бити у супротности са Уста
вом (члан 194. ст. 1, 3. и 4).
Оцењујући сагласност одредбе члана 15. оспореног Закона са одред
бама Устава на које указује иницијатор, Уставни суд је утврдио да оспоре
на одредба није несагласна Уставу. Наим
 е, Суд је констатовао да су Општи
колективни уговор и Анекс I Општег колективног уговора који предвиђа
његово проширено дејство, у смислу признавања додатних права значај
ном броју запослених чије се зараде финансирају из буџета Републике и бу
џета јединица локалне самоуправе, донети као резултат преговора између
репрезентативних синдиката, послодаваца и Владе и да је између ових су
бјеката вођен социјални дијалог о одлагању примене проширеног дејства
Општег колективног уговора, због немогућности да се обезбеде додатна
средства за финансирање права запослених по овом основу услед неповољ
них утицаја светске економске кризе и привредне рецесије. Имајући у ви
ду уставну обавезу законодавца из чл. 91. и 92. Устава да за сваку предсто
јећу фискалну годину, у складу са законом, донесе буџет Републике у коме
ће приказати све планиране приходе и расходе којима ће финансирати над
лежности Републике, као и да се рокови у којима буџет мора бити усвојен
одређују законом, те да су правила буџетског система, дакле и обавезе ко
је се односе на планирање буџетских средстава, припрему, доношење и из
вршавање буџета прописани Законом о буџетском систему, Уставни суд је
стао на становиште да, полазећи од једног од основних начела Устава да је
правни поредак јединствен (члан 4. став 4. Устава), приликом оцене устав
ности оспорене законске одредбе, треба имати у виду и одредбе Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10 и 101/10). На
веденим Законом прописано је: да се овим законом, поред осталог, уређу
ју планирање, припрема, доношење и извршење буџета Републике Србије
(члан 1. став 1); да су приоритетни буџетски циљеви у припреми и изврше
њу буџета макроекономска стабилност, економски развој и смањење фи
нансијског ризика Републике (члан 4. став 3); да буџетски приходи и при
мања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима (члан
5. став 7); да се, према Законом прописаном буџетском календару, буџет Ре
публике доноси у децембру (члан 31. став 1. тачка 12)); да се приликом од
ређивања квота за директне кориснике буџетских средстава имају у виду
средства планирана у буџет у за директног корисника буџетских средста
ва, план извршења буџета за директног буџетског корисника и ликвидне
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могућности буџета (члан 53. став 2); да обавезе које преузимају директни,
односно индиректни корисници средстава и организације за обавезно со
цијално осигурање морају одговарати апропријацији која им је одобрена за
ту намену у тој буџетској години и да обавезе преузете у складу са одобре
ним апропријацијама, а неизвршене у току године, се преносе и имају ста
тус преузетих обавеза и у наредној буџетској години се извршавају на те
рет одобрених апропријација за ту буџетску годину (члан 54. ст. 1. и 2); да
се преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног бу
џетом или које су настале у супротности са овим законом или другим пр
описом не могу извршавати на терет консолидованог рачуна трезора Ре
публике, односно локалне власти (члан 56). Такође, полазећи од тога да је
законска обавеза сваког доносиоца буџета да буџетска примања и расходи
буду уравнотежени, што значи да обим расхода зависи од обима прихода
који се могу обезбедити за предстојећу фискалну годину, да се приходи бу
џета обезбеђују из пореза и других јавних дажбина, да приликом планира
ња врсте и обима како расхода, тако и прихода, морају да буду поштовани
примарни циљеви буџетског система (макроекономска стабилност, одржи
ви економски развој и смањење финансијског ризика Републике), као и да се
преузете обавезе за које нису обезбеђена средства у буџет у не могу изврша
вати, Уставни суд је утврдио да оспореном одредбом Закона нис у укинута
права запослених предвиђена проширеним дејством Општег колективног
уговора, већ је прописано да се у буџетској 2010. години неће вршити об
рачун и исплата накнада по основу ових права. Стога се уставност ове од
редбе Закона, према оцени Суда, не може довести у питање са становишта
одредбе члана 20. став 2. Устава, будући да се не ради о праву на „зараду“,
односно правичну накнаду за рад, већ о појединим додатним правима по
основу рада чија је пуна примена одложена због недостатка финансијских
средстава. Потврда претходног става Уставног суда налази се и у чињени
ци да је у току поступка пред овим судом чланом 13. Закона о изменама и
допунама Закона о буџет у Републике Србије за 2011. годину („Службени
гласник РС“, број 101/10) предвиђена исплата јубиларних награда за запо
слене који су то право стекли у 2011. години, а чланом 6. Закона о изменама
и допунама Закона о буџет у Републике Србије за 2011. годину („Службени
гласник РС“, број 78/11), извршена је допуна члана 13. основног текста За
кона о буџет у Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС“,
број 107/09) новим ставом 2, којим је предвиђено да ће се у 2011. години
извршити исплата јубиларних награда запосленима и код корисника који
су испунили услове за остваривање овог права у 2009. и 2010. години, а на
основу евиденције запослених у наведеним годинама. На овај начин омо
гућено је извршење и дела оспорене одредбе члана 15. Закона о буџет у Ре
публике Србије за 2010. годину који се односи на исплат у јубиларних на
града запосленима код корисника буџетских средстава.
Ценећи уставност оспорене одредбе члана 15. Закона у односу на устав
но начело једнакости свих пред Уставом и законом и забране дискримина
ције, Уставни суд налази да наводи иницијатора нис у основани, имајући у
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виду да се одлагање пуне примене наведених, додатних права по основу ра
да, на једнак начин односи на сва лица из категорије запослених код директ
них и индиректних корисника буџетских средстава за одређену фискалну
годину. Полазећи од чињенице да је ради заштите макроекономске стабил
ности и осталих приоритетних циљева буџетског система, а услед недостат
ка потребних финансијских средстава, одложено остваривање одређених
права по основу рада запослених, те да није укинуто Уставом загаранто
вано право на правичну накнаду за рад, Уставни суд је оценио да оспоре
на одредба Закона не садржи повреду одредаба члана 21. ст. 1. и 3. Устава.
Конвенцијом Међународне организације рада 154 о колективном пре
говарању, на коју се позива иницијатор, у члану 2. предвиђено је да се појам
„колективно преговарање“ односи на све преговоре који се воде између по
слодавца, групе послодаваца или једне или више организација послодава
ца, с једне стране, и једне или више организација радника, с друге стране,
ради: а) утврђивања услова рада и услова запошљавања, б) регулисања од
носа између послодаваца и радника и ц) регулисања односа између посло
даваца или њихових организација и радничке организације или радничких
организација. Чланом 5. Конвенције предвиђено је да се предузимају мере
прилагођене националним условима за промовисање колективног прего
варања ради постизања циљева предвиђених тачком 2. истог члана, а чла
ном 8. Конвенције предвиђено је да се мере које предузимају јавни органи у
сврху подстицања и промовисања развоја колективног преговарања не об
ликују нити примењују тако да ометају слободу колективног преговарања.
Будући да је Уставни суд констатовао да наведена Конвенција до данас
није ратификована, то значи да нема карактер потврђеног међународног
уговора, у смислу члана 167. Устава, те стога нема уставноправног основа
да се у однос у на ову конвенцију врши оцена сагласности оспорене одред
бе Закона. Међутим, како наведена конвенција и други документи универ
залних или регионалних организација садрже правила која могу бити од
значаја са становишта заштите људских права, Уставни суд је размотрио
и одредбе чл. 2, 5. и 8. конвенције, али није нашао да садрже нека посебна
правила која би се разликовала од одредаба Устава. Наиме, наведене одред
бе Конвенције су начелног карактера јер на најопштији начин изражавају
потребу да се односи између запослених и послодаваца уређују колектив
ним уговорима које закључују синдикат и послодавац. Међутим, Суд оце
њује да оспорена одредба Закона не представља уређивање односа синдика
та (тј. запослених) и послодаваца мимо њихове воље, већ само за одређено
време одлаже пуну примену наведених права по основу рада, у мери неоп
ходној за очување макроекономске стабилности Републике.
Оцењујући сагласност одредбе члана 15. оспореног Закона са одред
бама Устава на које указује иницијатор, Уставни суд је утврдио да оспоре
на одредба није несагласна Уставу. Наим
 е, Суд је констатовао да су Општи
колективни уговор и Анекс I Општег колективног уговора, који предвиђа
његово проширено дејство у смислу признавања додатних права значајном
броју запослених чије се зараде финансирају из буџета Републике и буџета
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јединица локалне самоуправе, донети као резултат преговора између ре
презентативних синдиката, послодаваца и Владе и да је између ових субје
ката вођен социјални дијалог о одлагању примене проширеног дејства Оп
штег колективног уговора, из разлога немогућности да се обезбеде додатна
буџетска средства за финансирање права запослених по овом основу, због
неповољних утицаја светске економске кризе и привредне рецесије, али да
ставови, са једне стране синдиката, а са друге стране Владе и послодаваца
нис у коначно усклађени.
Из наведених разлога, Уставни суд је оценио да нис у основани наводи
иницијатора о несагласности одредбе члана 15. Закона о буџет у Републи
ке Србије за 2010. годину са Уставом, те није прихватио поднет у иниција
тиву, сагласно одредби члана 53. став 3. Закона о Уставном суду („Службе
ни гласник РС“, број 109/07), као тачки 1. изреке.
Будући да је коначно одлучио у овој правној ствари, Суд је одбацио зах
тев за обуставу извршења појединачних аката и радњи на основу оспоре
не одредбе из тачке 1. изреке, сагласно одредби члана 56. став 3. Закона о
Уставном суду, као у тачки 2. изреке.
Имајући у виду изнето, Уставни суд је, на основу одредаба члана 46. тач.
3) и 5) Закона о Уставном суду, решио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-528/2010 од 24. новембра 2011. године

Закон о становању
(„Службени гласник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 67/93, 46/94,
47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05)
– члан 17. став 1. тачка 4.
Према Уставу од 2006. године, постојећа друштвена својина претва
ра се у приватну својину под условима, на начин и у роковима предвиђе
ним законом, а законодавац је властан да уређује својинске и облигаци
оне односе и заштит у свих облика својине и друге економске и социјалне
односе од општег интереса, а тиме и да уреди својинске промене на оном
делу средстава у друштвеној, односно државној својини који чине стано
ви у тим облицима својине, укључујући и изузетке у остваривању права
откупа, било по основу посебне правне сит уације лица, било по основу
специфичности предмета промета.
Оспореним делом одредбе Закона предвиђено је да се од откупа по
одредбама Закона о становању изузима стан који се налази у задужбини,
односно који је припадао задужбини која би могла да настави са остварива
њем циљева ради којих је основана, на који начин се ограничење промета
везује за сврху предметне непокретности. Како су станови у друштвеној,
односно државној својини финансирани из различитих извора средстава
и за различите сврхе (из наменског доприноса на бруто личне дохотке за
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стамбену изградњу и средствима оснивача задужбине за одређене опште
корисне сврхе), Уставни суд је нашао да за различит третман носилаца
станарског права, односно закупаца на становима изграђеним наведеним
средствима у погледу права на откуп постоји разумно и објективно оправ
дање, имајући у виду и да се ограничење односи само на задужбине које
су обновиле или би могле обновити рад у прописаном року, као и да тиме
није повређено право на поштовање дома из члана 8. став 1. Европске
конвенције за заштит у људских права и основних слобода, јер закупци
станова у задужбинама задржавају право њиховог трајног коришћења.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање неу
ставности и несагласности са потврђеним међународним уговорима одред
бе члана 17. став 1. тачка 4. Закона о становању („Службени гласник РС“,
бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97,
46/98, 26/01 и 101/05).
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности одредбе члана 17. став 1. тачка 4. Закона о становању („Службе
ни гласник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95,
49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05), у делу који се односи на изузимање од
откупа по одредбама овог закона стана који се налази у задужбини, одно
сно који је припадао задужбини која би могла да настави са остваривањем
циљева ради којих је основана. У иницијативи се наводи да су оспореном
одредбом Закона о становању, грађани који користе станове у зградама за
дужбина на којима имају станарско право или право закупа, стављени у не
једнак положај у однос у на друге грађане Републике Србије којима је омо
гућен откуп друштвених станова, чиме су повређени право једнакости из
члана 19. и начело забране дискриминације из члана 21. Устава Републике
Србије. Наиме, друштвени станови су откупљивани по „привилегованим“,
а не тржишним ценама, јер је запосленим грађанима омогућен откуп по
повољнијим ценама зато што су у стамбени фонд уплаћивали 4% од бруто
личног дохотка. Иницијатори истичу да су и грађани који користе стано
ве у задужбинама били изједначени у обавези да у стамбени фонд уплаћу
ју 4% од бруто личног дохотка, али су, истовремено и дискриминисани, јер
станове које користе не могу да откупе под једнаким условима. Осим тога,
у пракси је једном броју грађана који су користили станове у задужбина
ма омогућен откуп станова под истим условима за откуп друштвених ста
нова, а другима не, па је таква дискриминација учињена чак у истој згради
која је задужбина. У прилог иницијативе наводе се примери зграда које су
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задужбине и у којима су станови делимично или у целини откупљени, што
указује на „неједнак третман грађана и дискриминацију корисника стано
ва у задужбинама у однос у на чл. 19, 21. и 58. Устава“. У допуни иниција
тиве, наводи се да су оспореном одредбом члана 17. став 1. тачка 4. Закона
о становању повређена и основна људска права, и то: право на дом из чла
на 8. Европске конвенцијом за заштит у људских права и основних слобо
да, потписане у Риму 4. новембра 1950. године, право на мирно уживање
имовине из члана 1. Протокола 1 уз Конвенцију, од 20 марта 1952. године,
забрана дискриминације из члана 14. Конвенције и општа забрана дискри
минације из члана 1. Протокола 12 уз наведену Конвенцију, од 4. новем
бра 2000. године, као и забрана злоупотребе права из члана 17. наведене
Конвенције.
На седници Уставног суда одржаној 7. октобра 2010. године закључе
но је да се иницијатива за оцену уставности одредбе члана 17. став 1. тач
ка 4. Закона о становању достави Народној скупштини на мишљење. Ми
шљење није достављено у остављеном року, а ни по његовом истеку. Стога
је, сагласно одредби члана 34. став 3. Закона о Уставном суду („Службени
гласник РС“, број 109/07), поступак настављен.
У спроведеном поступку, Уставни суд је утврдио да је одредбом чла
на 16. став 1. Закона о становању („Службени гласник РС“, бр. 50/92, 76/92,
84/92, 33/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и
101/05) прописано да је носилац права располагања на стану у друштвеној
својини и власник стана у државној својини дужан да носиоцу станарског
права, односно закупцу који је то својство стекао до дана ступања на сна
гу овог закона, на његов захтев у писменој форми омогући откуп стана ко
ји користи, под условима прописаним овим законом.
Оспореном одредбом члана 17. став 1. тачка 4. Закона предвиђено је да
се од откупа по одредбама овог закона изузима стан који се налази у заду
жбини, односно који је припадао задужбини која би могла да настави са
остваривањем циљева ради којих је основана, згради подигнутој или купље
ној из средстава датих или сакупљених за добротворне и друге друштвено
корисне сврхе (легати, поклони, сакупљени прилози и сл.) или репрезен
тативној згради, која се користи за потребе државних органа и органа ло
калне самоуправе.
Осталим одредбама члана 17. Закона, које су повезане са оспореном
одредбом става 1. тачка 4. овог члана, предвиђено је: да министарство над
лежно за послове култ уре утврђује који станови се налазе у задужбини,
односно који су припадали задужбини која би могла да настави са оства
ривањем циљева ради којих је основана, у смислу става 1. тачка 4. овог чла
на, да задужбина може обновити рад ако су њени циљеви могући и ако се
приходима од станова који су припадали задужбини могу остваривати ти
циљеви, да закупци на неодређено време станова који су припадали заду
жбинама које до истека рока од шест месеци од дана ступања на снагу овог
закона не обнове рад, односно које не отпочну са остваривањем својих ци
љева, имају право да откупе станове под условима утврђеним овим зако
ном (члан 17. ст. 4, 7. и 8).
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Чланом 7. Закона о изменама и допунама Закона о становању („Слу
жбени гласник РС“, број 33/93) допуњен је члан 17. основног Закона, којим
је, када је реч о становима који се налазе у задужбини, предвиђено да ми
нистарство надлежно за послове култ уре утврђује који станови се налазе у
задужбини, односно који су припадали задужбини која би могла да наста
ви са остваривањем циљева ради којих је основана, у смислу става 1. тач
ка 4. овог члана и да задужбина може обновити рад ако су њени циљеви
могући и ако се приходима од станова који су припадали задужбини могу
остваривати ти циљеви.
Чланом 2. Закона о изменама и допунама Закона о становању („Службе
ни гласник РС“, број 16/97) члан 17. Закона о становању је поново допуњен
и овим допунама је предвиђено: да закупци на неодређено време станова
који су припадали задужбинама које до истека рока од шест месеци од да
на ступања на снагу овог закона не обнове рад, односно које не отпочну са
остваривањем својих циљева, имају право да откупе станове под услови
ма утврђеним овим законом (став 1); да Министарство култ уре утврђује
задужбине које до рока из става 1. овог члана нис у обновиле рад, односно
нис у отпочеле са остваривањем својих циљева (став 2).
Правилником о утврђивању станова који се изузимају од откупа у згра
дама задужбина које би могле обновити рад („Службени гласник РС“, бр.
29/94, 41/94 и 63/94) таксативно су утврђене зграде у којима се налазе ста
нови, који су припадали задужбинама које би могле обновити рад ради
остваривања циљева због којих су основане и наведени циљеви за сваку
задужбину.
Чланом 1. Закона о допунама Закона о становању („Службени гласник
РС“, број 46/98) у члану 17. додат је још један став, према коме се закупни
не за станове који припадају задужбини која је обновила рад у складу са
законом уплаћују тој задужбини.
Уставом Републике Србије утврђено је: да се људска и мањинска права
зајемчена Уставом непосредно примењују и да се Уставом јемче, и као та
ква, непосредно примењују људска и мањинска права зајемчена општепри
хваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уго
ворима и законима. Законом се може прописати начин остваривања ових
права само ако је то Уставом изричито предвиђено или ако је то неопход
но за остварење појединог права због његове природе, при чему закон ни
у ком случају не сме да утиче на суштину зајемченог права (члан 18. ст. 1. и
2); да јемства неот уђивих људских и мањинских права у Уставу служе очу
вању људског достојанства и остварењу пуне слободе и једнакости сваког
појединца у праведном, отвореном и демократском друштву, заснованом
на начелу владавине права (члан 19); да су пред Уставом и законом сви јед
наки, да свако има право на једнаку законску заштит у, без дискриминаци
је, да је забрањена свака дискриминација, непосредна или посредна, по би
ло ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности,
друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уве
рења, имовног стања, култ уре, језика, старости и психичког или физич
ког инвалидитета (члан 21. ст 1. до 3), да се јемчи мирно уживање својине
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и других имовинских права стечених на основу закона, да право својине
може бити одузето или ограничено само у јавном интерес у утврђеном на
основу закона, уз накнаду која не може бити нижа од тржишне и да се за
коном може ограничити начин коришћења имовине (члан 58. ст. 1. до 3);
да се јемче приватна, задружна и јавна својина, да је јавна својина државна
својина, својина аутономне покрајине и својина јединице локалне самоу
праве и да сви облици својине имају једнаку правну заштит у, да се посто
јећа друштвена својина претвара у приватну својину под условима, на на
чин и у роковима предвиђеним законом и да се средства из јавне својине
отуђују се на начин и под условима утврђеним законом (члан 86); да Репу
блика Србија уређује и обезбеђује, поред осталог, својинске и облигацио
не односе и заштит у свих облика својине, друге економске и социјалне од
носе од општег интереса и друге односе од интереса за Републику Србију,
у складу с Уставом (члан 97. тач. 7, 8. и 17).
Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода,
која је од стране државне заједнице Србија и Црна Гора ратификована 26. де
цембра 2003. године, утврђено је: да свако има право на поштовање свог при
ватног и породичног живота, дома и преписке (члан 8. став 1); да се уживање
права и слобода предвиђених у овој конвенцији обезбеђује без дискримина
ције по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест,
политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза с
неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус (члан
14). Чланом 1. Протокола 1 уз Конвенцију прописано је да свако физичко и
правно лице има право на неометано уживање своје имовине, да нико не мо
же бити лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под условима пред
виђеним законом и општим начелима међународног права и да претходне
одредбе ни на који начин не утичу на право државе да примењује законе ко
је сматра потребним да би регулисала коришћење имовине у складу с оп
штим интересима или да би обезбедила наплат у пореза или других дажби
на или казни. Чланом 1. Протокола 12 уз Конвенцију предвиђено је да ће се
свако право које закон прописује остваривати без дискриминације по било
ком основу као нпр. полу, раси, боји коже, језику, вероисповести, политич
ком и другом уверењу, националном или друштвеном пореклу, повезаности
с националном мањином, имовини, рођењу или другом статусу (става 1) и да
јавне власти неће ни према коме вршити дискриминацију по основима као
што су они поменути у ставу 1. овог члана (став 2).
Приликом оцене уставности оспорене члана 17. став 1. тачка 4. Зако
на о становању, Уставни суд је имао у виду и одредбе посебног закона ко
јим се уређују оснивање и правни положај задужбина и фондација, имо
вина и друга питања од значаја за њихов рад. Раније важећим Законом о
задужбинама, фондацијама и фондовима („Службени гласник РС“, број 59
/89), који је престао да важи даном почетка примене Закона о задужбина
ма и фондацијама („Службени гласник РС“, број 88/10), било је предвиђе
но: да се задужбина, фондација и фонд оснивају ради помагања стварала
штва и остваривања хуманитарних и других друштвено корисних циљева
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(члан 2), да задужбином управља оснивач и да задужбином, по вољи осни
вача, може управљати и друго физичко лице или више физичких лица, те
да после смрти оснивача, ако тестаментом није другачије одређено, заду
жбину преузима друштвено-политичка заједница. (члан 9. став 1); да за
дужбине, фондације и фондови могу располагати правима и средствима и
имати непокретне или покретне ствари (члан 12).
Сада важећим Законом о задужбинама и фондацијама из 2010. године
је прописано: да је задужбина, у смислу овог закона, правно лице без чла
нова којем је оснивач наменио одређену имовину (основна имовина) ради
доброчиног остваривања општекорисног циља или приватног интереса, од
носно циља који није забрањен Уставом или законом (члан 2. став 1); да се
остваривањем општекорисног циља, у смислу овог закона, сматрају актив
ности усмерене на промовисање и заштит у људских, грађанских и мањин
ских права, промовисање демократских вредности, европских интеграција и
међународног разумевања, одрживи развој, регионални развој, равноправ
ност полова, унапређење социјалне и здравствене заштите, промовисање
и унапређење култ уре и јавног информисања, промовисање и популари
зацију науке, образовања, уметности и аматерског спорта, унапређивање
положаја особа са инвалидитетом, бригу о деци и младима, помоћ стари
ма, заштит у животне средине, борбу против корупције, заштит у потроша
ча, заштит у животиња, хуманитарне и друге активности којима задужби
не и фондације остварују општекорисне циљеве односно интересе (члан 3.
став 1); да се средства задужбине, фондације и фонда могу користити ис
кључиво у сврхе и на начин које је одредио оснивач, ако овим законом ни
је другачије одређено (члан 13. став 1), да се имовина задужбине, односно
фондације може искључиво користити за остваривање циљева утврђених
актом о оснивању и стат утом и да оснивач може у оснивачком акт у одре
дити најмању вредност до које се основна имовина задужбине може сма
њити, која не сме бити мања од најмање вредности основне имовине утвр
ђене овим законом. (члан 47. ст. 1. и 5).
По схватању Уставног суда, откуп станова, предвиђен одредбом члана
16. став 1. Закона, представља уређивање једног од облика у којем се оства
рује претварање средстава у друштвеној и државној својини у друге обли
ке својине, које је било утврђено одредбом члана 59. став 1. Устава Репу
блике Србије од 1990. године, о чему је Уставни суд изразио став у Одлуци
IУ-230/92 од 13. јула 2000. године („Службеном гласнику РС“, број 39/2000).
Одредба члана 86. став 2. Устава од 2006. године, према којој се постојећа
друштвена својина претвара у приватну својину под условима, на начин и
у роковима предвиђеним законом и одредба члана 97. тачка 7, која утвр
ђује овлашћење законодавног органа да уређује својинске и облигационе
односе и заштит у свих облика својине и друге економске и социјалне од
носе од општег интереса, јес у уставни основ да законодавни орган уреди
својинске промене на оном делу средстава у друштвеној односно државној
својини, који чине станови у тим облицима својине. Полазећи од наведеног
уставног овлашћења, законодавни орган је овлашћен и да установи и уреди
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изузетке у остваривању права откупа и утврди који се станови изузимају
из откупа, било по основу посебне правне сит уације лица, било по основу
специфичности предмета промета, као што је то утврђено одредбама члана
17. оспореног Закона. Оспорена одредба члана 17. став 1. тачка 4. Закона у
делу којим се изузимају станови који се налазе у задужбини која би могла
да настави са остваривањем циљева ради којих је основана, везује ограни
чење овог промета за сврху предметне непокретности, са циљем да се она
очува, односно врати првобитној, задужбинској намени.
Када је реч о положају носиоца станарског права, односно закупца стана
на неодређено време, треба имати у виду да станарско право, као ни право
закупа у момент у стицања није садржало право на откуп, већ само право
трајног коришћења стана, које се стицало и престајало на начин и под усло
вима утврђеним законом. У том погледу су сви носиоци станарског права,
које је после ступања на снагу Закона о становању претворено у право заку
па на неодређено време, били у једнаком положају. Закон о становању увео
је разлику у положају између носиоца станарског права, односно закупца
на стану у друштвеној и државној својини коме је дата могућност откупа
стана који користи под привилегованим (нетржишним) условима пропи
саним овим законом и носиоца станарског права, односно закупца стана
који се налази у задужбини, односно који је припадао задужбини, која би
могла да настави са остваривањем циљева ради којих је основана, коме није
дато право откупа стана који користи. При томе, значајно је уочити да нису
сви станови у зградама задужбина изузети од откупа, већ само у задужбини
која би могла да настави са остваривањем циљева ради којих је основана.
Будући да Народна скупштина није доставила мишљење на тражење
Уставног суда, објективно и разумно оправдање за наведено разликовање
Уставни суд је могао потражити само у оспореној одредби члана 17. став
1. тачка 4. Закона о становању. Уставни суд je закључио да наведена разли
ка постоји, пре свега, због различитих извора средстава, којима су ове две
категорије станова стицане, али и различите сврхе и циљева њиховог ко
ришћења. Наиме, станови у друштвеној и државној својини својини су из
грађени средствима која су издвајана као допринос на бруто личне дохот
ке, који је наменски опредељен за стамбену изградњу и у циљу решавања
стамбених потреба запослених, па стога, откуп тих станова представља је
дан облик претварања једног дела друштвене и државне својине у приват
ну својину. С друге стране, станови у задужбинама изграђени су средстви
ма оснивача задужбине, који је својом вољом одредио да се његова имовина
има употребљавати за одређене општекорисне сврхе и циљеве, као што су
подстицање и помагање научног, култ урног стваралаштва, стипендирање и
награђивање ученика и студената, помагање здравствене заштите, пружа
ње социјалне заштите и слично. При томе, треба имати у виду да је одред
бом члана 47. став 1. Закона о задужбинама и фондацијама којим је уређе
но управљање, коришћење и располагање имовином задужбине, прописано
да се имовина задужбине, односно фондације може искључиво користити
за остваривање циљева утврђених актом о оснивању и стат утом. То значи
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да су се станови у зградама задужбина могли користити за решавање стам
беног питања, али је сврха и циљ таквог коришћења морала бити у вези са
постизањем сврхе и циљева ради којих је задужбина основана.
Уставни суд је нашао да за овакав различит третман носилаца станар
ског права на становима у друштвеној и државној својини, који су стече
ни из средстава издвојених по основу доприноса на бруто личне дохотке
и на становима који припадају задужбини у погледу права на откуп стана
који користе, постоји разумно и објективно оправдање. Пре свега, ове две
категорије станова стицане су из различитих извора средстава, а с друге
стране, циљ ограничења промета станова у задужбинама везан је за сврху
предметне непокретности, са циљем да се она очува, односно врати прво
битној, задужбинској намени. Неоспорно је да, уколико би се предвидела
могућност откупа под нетржишним условима и станова који припадају за
дужбинама које остварују циљеве ради којих су основане и функционишу
као задужбине, то би било противно циљу и сврси ради које су задужбине
основане и практично би значило њихово укидање, противно вољи осни
вача, који се одрекао коришћења и располагања своје имовине или њеног
дела и одредио да се његова имовина има користити за постизање одређе
них општекорисних или племенитих циљеви. При томе, Суд је имао у ви
ду да се искључивање могућности стицања својине на становима који при
падају задужбини не односи на све задужбине, већ само на оне задужбине
које су обновиле рад и које могу остварити сврхе и циљеве ради којих су
основане, као и сужени домет овог ограничења, с обзиром на то да је из
менама и допунама оспореног Закона из 1997. године дато право закупци
ма на неодређено време станова који су припадали задужбинама, које до
истека рока од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона не обно
ве рад, односно које не отпочну са остваривањем својих циљева, да откупе
станове под условима утврђеним овим законом.
Полазећи од наведеног, а имајући у виду посебне и општекорисне свр
хе и циљеве оснивања и постојања задужбина, као и то да за неједнак поло
жај закупаца станова који се налазе у задужбини која би могла да настави
са остваривањем циљева ради којих је основана у погледу права на откуп
стана у однос у на друге закупце стана, по налажењу Суда, постоји објек
тивно и разумно оправдање, Суд је оценио да се не може довести у питање
уставност оспорене одредбе члана 17. став 1. тачка 4. Закона, као ни њена
сагласност са потврђеним међународним уговорима. Такође, с обзиром на
то да закупци станова у задужбинама имају и даље право њиховог трајног
коришћења, изузимањем права откупа тих станова под бенефицираним
условима, по налажењу Суда, није повређено право на поштовање дома из
члана 8. став 1. Европске конвенције за заштит у људских права и основних
слобода. У погледу навода подносиоца иницијативе који се односе на раз
личито поступање у пракси када се ради о откупу станова који припадају
задужбини, Уставни суд указује да није надлежан, у смислу одредаба чла
на 167. Устава, да оцењује питања која се односе на примену оспорене од
редбе Закона, на која се указује у иницијативи.
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На основу свега наведеног, Уставни суд је нашао да нема основа за по
кретање поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међу
народним уговорима одредбе члана 17. став 1. тачка 4. Закона о становању,
па је, сагласно члану 53. став 3. Закона о Уставном суду („Службени гласник
РС“, број 109/07), решио да не прихвати поднет у иницијативу.
На основу изложеног и одредбе члана 46. тачка 5) Закона о Уставном
суду, Уставни суд је решио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-317/2009 од 1. децембра 2011. године

Закон о службеној употреби језика и писма
(„Службени гласник РС“, бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 и 30/10)
– члан 1. ст. 1. и 2. и чл. 4. и 5, назив Поглавља II,
члан 10. став 1, члан 20. став 3, чл. 23. до 28.
Према Уставу, у Републици Србији у службеној употреби су српски
језик и ћириличко писмо, а службена употреба других језика и писама
уређује се законом, те прописивање у оспореним одредбама службене
употребе и латиничког, поред ћириличког писма, не представља повре
ду Устава. Наиме, српски језик и ћириличко писмо су увек у службеној
употреби и други језици и писма их не могу искључити, а начин службене
употребе других језика и писама се уређује законом, на основу Устава и
везан је за подручја на којима живе припадници националних мањина.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање
неуставности одредаба члана 1. ст. 1. и 2. и чл. 4. и 5, назива Поглавља II
„Службена употреба латиничког писма“, члана 10. став 1, члана 20. став 3,
чл. 23. до 28. Закона о службеној употреби језика и писма („Службени гла
сник РС“, бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 и 30/10).
2. Одбацује се иницијатива за покретање поступка за утврђивање не
уставности одредаба чл. 27. и 28. Закона из тачке 1.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности одредаба члана 1. ст. 1. и 2. и чл. 4. и 5, назива Поглавља II „Слу
жбена употреба латиничког писма“, члана 10, члана 20. став 3. и чл. 23. до 28.
Закона о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС“, бр.
45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 и 30/10). Одредбе члана 1. ст. 1. и 2, чл. 4. и
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5, те назива Поглавља II „Службена употреба латиничког писма“, члана 10.
став 1. и члана 20. став 3, по мишљењу иницијатора, нису у складу са чла
ном 10. став 1. Устава Републике Србије којим је утврђена службена употре
ба српског језика и ћириличког писма у Републици Србији, јер, како се на
води, тај члан Устава је „императиван и могућа је његова директна примена
у правној пракси и за српски језик је везано и именовано једно писмо – ћи
риличко“. Одредбе чл. 23. до 26. Закона које уређују новчане казне за при
вредни преступ, односно за прекршај, по оцени иницијатора, утврђују само
„казне за непоштовање законских одредби о правима националних мањина
на службену употребу језика и писама (из члана 10. став 2. Устава)“, а нису
утврђене и казне за непоштовање одредаба Устава „о праву српског наро
да на службену употребу свог језика и писма (члан 10. став 1. Устава)“, због
чега нису у складу са чланом 49. Устава којим је утврђено да је забрањено и
кажњиво свако изазивање и подстицање расне, националне, верске или дру
ге неравноправности, мржње и нетрпељивости. Одредбе чл. 27. и 28. Закона
које су систематизоване у поглављу „Прелазне и завршне одредбе“, по оце
ни иницијатора, нису у складу са одредбама чл. 205. и 206. Устава које утвр
ђују доношење Уставног закона за спровођење промене Устава и ступање на
снагу Устава даном проглашења у Народној скупштини.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је оспореним одред
бама Закона о службеној употреби језика и писма („Службени гласник РС“,
бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 и 30/10) прописано: да је у Републици
Србији у службеној употреби српски језик и ћириличко писмо а латинич
ко писмо на начин утврђен овим Законом (члан 1. ст. 1. и 2); да орган, орга
низација и други субјект може свој назив, фирму или други јавни натпис да
испише, поред ћириличког и латиничким писмом, као и да у фирми пред
узећа, установе и другог правног лица, односно радње или другог облика
обављања делатности део који се користи као знак може се исписивати са
мо латиничким писмом (члан 4); да се саобраћајни знаци и путни правци
на међународним и магистралним путевима, називи места и други географ
ски називи исписују ћириличким и латиничким писмом, да се саобраћајни
знаци и путни правци на другим путевима, називи улица и тргова и други
јавни натписи могу, поред ћириличког, исписивати и латиничким писмом
(члан 5). Оспорени назив Поглавља II. Закона гласи: „Службена употре
ба латиничког писма“. Даље је оспореним одредбама Закона прописано: да
кад се, у складу са одредбама овог закона текст испис ује и латиничким пи
смом, текст на латиничком писму испис ује се после текста на ћириличком
писму, испод или десно од њега (члан 10); да правно лице из става 1. овог
члана није дужно да испис ује на српском језику, односно на језику наци
оналних мањина фирму или њен део који се користи као робни знак, без
обзира на његово језичко порекло (члан 20. став 3); да ће се новчаном ка
зном од 20.000 до 1.000.000 динара казнити за привредни преступ органи
зација овлашћена за постављање саобраћајних знакова и назива места ко
ја поступа супротно члану 19. овог закона, да ће се за привредни преступ
из става 1. овог члана казнити и одговорно лице у организацији из става
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1. овог члана новчаном казном од 4.000 до 70.000 динара (члан 23); да ће се
новчаном казном од 20.000 до 1.000.000 динара казнити за привредни пре
ступ предузеће, установа или друго правно лице које истакне, односно ис
пише фирму противно одредбама члана 20. овог закона, те да ће се за при
вредни преступ из става 1. овог члана казнити и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 4.000 до 70.000 динара (члан 24); да ће се новча
ном казном од 10.000 до 250.000 динара казнити за прекршај власник рад
ње која нема својство правног лица ако испише, односно истакне фирму
супротно одредби члана 20. овог закона (члан 25); да ће новчаном казном
од 1.000 до 25.000 динара казнити за прекршај одговорно лице у органу, од
носно организацији која врши јавна овлашћења ако назив орган, односно
организације испише супротно одредбама члана 19. овог закона (члан 26);
да ће се називи места, улица, тргова, органа и организација, фирме и дру
ги јавни натписи ускладити са овим законом најкасније до краја 1992. го
дине (члан 27); да ће се одредбе овог закона о вођењу евиденције, штампа
њу образаца и издавању јавних исправа примењивати од 1. јануара 1992.
године и да ће се до почетка примене одредбе из става 1. овог члана при
мењивати прописи којима су ова питања уређена на дан ступања на снагу
овог закона (члан 28).
Такође, Законом о службеној употреби језика и писама прописано је:
да су на подручјима Републике Србије на којима живе припадници нацио
налне мањине у службеној употреби, истовремено са српским језиком и је
зици и писма националних мањина, на начин утврђен тим законом (члан 1.
став 3); да се службеном употребом језика и писама сматра нарочито упо
треба језика и писама при исписивању назива места и других географских
назива, назива тргова и улица, назива органа, организација и фирми, об
јављивању јавних позива, обавештења и упозорења за јавност, као и при
исписивању других јавних натписа (члан 3. став 2); да се у службеној упо
треби текст на језицима и писмима националних мањина испис ује после
текста на српском језику испод или десно од њега, истим обликом и вели
чином слова, а ако је више језика националних мањина у службеној упо
треби текст на тим језицима испис ује се после српског језика по азбучном
реду (члан 7); да на територији јединице локалне самоуправе где традици
онално живе припадници националних мањина, њихов језик и писмо мо
же бити у равноправној службеној употреби и да ће јединица локалне са
моуправе обавезно својим стат утом увести у равноправну употребу језик
и писмо националне мањине уколико проценат припадника те национал
не мањине у укупном броју становника на њеној територији достиже 15%
према резултатима последњег пописа становништва (члан 11. ст. 1. и 2); да
се на подручјима на којима су у службеној употреби и језици националних
мањина, називи места и други географски називи, називи улица и тргова,
називи органа и организација, саобраћајни знаци, обавештења и упозорења
за јавност и други јавни натписи испис ују и на језицима националних ма
њина (члан 19); да се фирма предузећа, установе и другог правног лица ис
писује на српском језику и на језику националне мањина који је у службеној
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употреби у општини у којој је седиште тог субјекта, да се фирма може ис
писати и на језику националне мањине, који је у службеној употреби у ме
сту пословања субјеката из става 1. овог члана, да правно лице из става 1.
овог члана није дужно да испис ује на српском језику, односно на језику
националне мањине, фирму или њен део који се користи као робни знак,
без обзира на његово језичко порекло, да се одредбе ст. 1. до 3. овог члана
односе и на радње, односно друге облике обављања делатности (члан 20).
Уставом Републике Србије је утврђено: да је Република Србија држа
ва српског народа и свих грађана који у њој живе, заснована на владави
ни права и социјалној правди, начелима грађанске демократије, људским
и мањинским правима и слободама и припадности европским принципи
ма и вредностима (члан 1); да су у Републици Србији у службеној употре
би српски језик и ћириличко писмо, да се службена употреба других јези
ка и писама уређује законом, на основу Устава (члан 10); да се достигнути
ниво људских и мањинских права не може смањивати (члан 20. став 2); да
је забрањено и кажњиво свако изазивање и подстицање расне, национал
не, верске или друге неравноправности, мржње и нетрпељивости (члан
49); да припадници националних мањина имају право на изражавање, чу
вање, неговање, развијање и јавно изражавање националне, етничке, кул
турне и верске посебности, на употребу својих симбола на јавним мести
ма; на коришћење свог језика и писма, да у срединама где чине значајну
популацију, државни органи, организације којима су поверена јавна овла
шћења, органи аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе воде
поступак и на њиховом језику; на школовање на свом језику у државним
установама и установама аутономних покрајина, на оснивање приватних
образовних установа, да на своме језику користе своје име и презиме, да у
срединама где чине значајну популацију, традиционални локални називи,
имена улица, насеља и топографске ознаке буду исписане и на њиховом је
зику, на потпуно, благовремено и непристрасно обавештавање на свом је
зику, укључујући и право на изражавање, примање, слање и размену оба
вештења и идеја; на оснивање сопствених средстава јавног обавештавања,
у складу са законом (члан 79. став 1); да Република Србија уређује и обез
беђује, поред осталог, остваривање и заштит у слобода и права грађана као
и друге односе од интереса за Републику Србију, у складу с Уставом (члан
97. тач. 2. и 17); да се за спровођење промене Устава доноси уставни закон
(члан 205. став 1); да овај Устав ступа на снагу даном проглашења у Народ
ној скупштини (члан 206).
Одредбом члана 15. Уставног закона за спровођење Устава Републике
Србије утврђен је општи рок до 31. децембра 2008. године за усклађивање
закона са Уставом.
Уставни суд је, полазећи од одредбе Устава да су у Републици Срби
ји у службеној употреби српски језик и ћириличко писмо а да се службена
употреба других језика и писама уређује законом, на основу Устава (члан
10), утврдио, да је законодавац, сагласно овлашћењу из члана 97. тач. 2. и
17. Устава, Законом о службеној употреби језика и писма уредио систем у
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области остваривања и заштите слобода и права грађана, као и друге односе
од интереса за Републику Србију, у складу са Уставом. Поред тога, Уставни
суд је утврдио да је према Уставу Република Србија држава српског наро
да и свих грађана који у њој живе заснована на владавини права и социјал
ној правди, начелима грађанске демократије, људским и мањинским пра
вима и слободама и припадности европским принципима и вредностима
(члан 1), те да припадници националних мањина имају право, поред оста
лог, на коришћење свог језика и писма, као и да у срединама где чине зна
чајну популацију традиционални локални називи, имена улица, насеља и
топографске ознаке буду исписане и на њиховом језику (члан 79. став 1).
Полазећи од наведеног, прописивање у оспореним одредбама члана 1. ст.
1. и 2. и чл. 4. и 5, назива Поглавља II „Службена употреба латиничког пи
сма“, члана 10. и члана 20. став 3. Закона службене употребе поред ћири
личког и латиничког писма, по оцени Суда, не представља повреду члана
10. став 1. Устава како то сматра иницијатор, с обзиром на то да је ставом
2. члана 10. Устава изричито утврђено да се службена употреба других је
зика и писама уређује законом, на основу Устава. Како је Законом о слу
жбеној употреби језика и писама, сагласно Уставу, уређена службена упо
треба и других језика и писама, на подручјима на којима живе припадници
националних мањина који су истовремено са српским језиком и писмом
у службеној употреби, не стоје наводи иницијатора да је према Уставу „за
српски језик везано и именовано једно писмо – ћириличко“. Наиме, срп
ски језик и ћириличко писмо увек су у службеној употреби, и други јези
ци и писма не могу га искључити, а начин службене употребе других јези
ка и писама уређује се законом, на основу Устава и везан је за подручја где
живе припадници националних мањина.
Осим тога, ни наводи иницијатора да у одредбама чл. 23. до 26. Закона
нис у утврђене и казне за непоштовање одредаба Устава „о праву српског
народа на службену употребу свог језика и писма“ већ су само прописане
новчане казне за привредни преступ, односно за прекршај када се не по
ступи по одредбама Закона на подручјима на којима су у службеној упо
треби и језици националних мањина, по оцени Уставног суда, представља
ју питања која спадају у домен законодавне политике, о чему Уставни суд,
сагласно члану 167. Устава, није надлежан да одлучује.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је оценио да нема основа за по
кретање поступка поводом поднете иницијативе, те иницијативу у том де
лу није прихватио, сагласно одредби члана 53. став 3. Закона о Уставном су
ду („Службени гласник РС“, број 109/07), одлучујући као у тачки 1. изреке.
Оспорене одредбе чл. 27. и 28. Закона систематизоване су у Поглављу
VII „Прелазне и завршне одредбе“ и њима је био прописан рок до краја
1992. године за усклађивање назива места, улица, тргова, органа и органи
зација, фирме и других јавних натписа (члан 27), односно да ће се од 1. ја
нуар
 а 1992. године примењивати одредбе тог закона о вођењу евиденције,
штампању образаца и издавању јавних исправа, а да ће се до почетка при
мене одредаба, из става 1. тог члана примењивати прописи којима су ова
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питања уређена на дан ступања на снагу тог закона (члан 28). С обзиром
на природу наведених одредаба Уставни су је оценио да не постоје проце
сне претпоставке за вођење поступка поводом тог дела иницијативе, те је
поступак за оцену уставности оспорених одредаба чл. 27. и 28. Закона од
бацио, сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 4) Закона о Уставном суду,
одлучујући као у тачки 2. изреке.
Полазећи од изложеног, Уставни суд је, на основу одредаба члана 36.
став 1. тачка 4), члана 46. тачка 5) Закона о Уставном суду и члана 84. По
словника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08, 27/08 и
76/11), донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-883/2010 од 8. децембра 2011. године

Закон о изменама и допунама Закона о привредним коморама
(„Службени гласник РС“, број 36/09)
– члан 13. став 3.
Оспорена одредба Закона је према својој садржини прелазног карак
тера, јер уређује начин престанка чланства у постојећим привредним ко
морама и престанак тих комора, као и правну судбину њихове имовине
након ликвидације.
Постојеће привредне коморе које је законом основала држава, на прин
ципу обавезног чланства, ради унапређења пословања привредних субје
ката и извршавања других циљева од јавног значаја и законом им пове
рила одређена јавна овлашћења, не представљају удружења из члана 55.
Устава, већ облик организација јавног права, са својством правног лица
и њихов правни положај у највећој мери одређује правну судбину њихо
ве имовине након ликвидације. Постојећа комора престаје са радом ако
из ње ист упе сви њени чланови, а у таквој сит уацији не постоји могућ
ност одржавања скупштине коморе која би доносила одлуку о њеној ли
квидацији; нити ликвидациони остатак може припасти свим члановима
коморе, посебно имајући у виду велики број привредних субјеката који су
плаћањем чланарине учествовали у финансирању рада, као и да су мно
ги од њих у међувремену престали да постоје.
Уставни суд сматра да би било правно и фактички немогуће да се по
престанку рада коморе ликвидациони остатак подели међу ранијим чла
новима коморе, а с обзиром на то да оспорени Закон не садржи решење
према коме се права и обавезе постојеће коморе у случају њене ликвида
ције преносе на друге коморе, законодавац се није могао определити ни
за то да се ликвидациони остатак пренесе на будуће коморе, основане на
гранском принципу, као правне следбенике постојећих комора, основаних
на територијалном принципу. Имајући у виду и чињеницу да је постоје
ће привредне коморе основала држава, Уставни суд сматра да је у општем
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интерес у да се имовина тих комора која остане након њихове евент уал
не ликвидације пренесе у буџет државе као њиховог оснивача, односно у
буџете јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе за чију
територију су коморе основане.
Како до ликвидације пос тојећих привредних комора, сагласно од
редби члана 13. став 2. оспореног Закона, не може доћи актом државног
органа, већ на основу одлуке о ликвидацији коју доноси управни одбор
коморе када утврди да су сви чланови ист упили из коморе, према стано
вишту Уставног суда, оспореном одредбом Закона не пропис ује се било
који вид одузимања имовине на који би се могла односити одредба члана
58. став 2. Устава.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање не
уставности одредбе члана 13. став 3. Закона о изменама и допунама Закона
о привредним коморама („Службени гласник РС“, број 36/09).
Образложење
I
Уставном суду је поднета иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности одредбе члана 13. став 3. Закона о изменама и допунама Закона
о привредним коморама („Службени гласник РС“, број 36/09). У иниција
тиви се наводи да су привредне коморе интересне, самосталне и пословностручне организације привредних друштава, предузетника и других обли
ка организовања који обављају привредну делатност и да се финансирају
од чланарина, накнада за услуге и других извора, те да стога представљају
самосталне организације, независне од државних органа, а посебно у по
гледу финансирања рада и обезбеђивања имовине и других основних сред
става за рад. С обзиром на то да је Привредна комора Србије своју имовину
(право својине) стекла сопственим улагањем, односно правним послом, а у
складу са одлукама привредних субјеката – чланица Привредне коморе, по
мишљењу подносиоца иницијативе, држава не може стицати право својине
на имовини коморе ликвидацијом постојећих привредних комора и пре
носом ликвидационог остатака у буџет Републике Србије, односно у буџе
те јединице територијалне аутономије или јединице локалне самоуправе.
Стога је оспорена одредба Закона, по мишљењу иницијатора, у супротно
сти са одредбама члана 58. Устава којима се јемчи право на имовину, чла
на 82. који утврђује основна начела економског уређења, као и са одредба
ма члана 86. Устава којима се јемчи равноправност свих облика својине.
Уставни суд је, на седници одржаној 3. децембра 2009. године, на осно
ву одредаба члана 33. став 2. Закона о Уставном суду („Службени гласник
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РС“, број 109/07) и члана 82. став 1. тачка 10. Пословника о раду Уставног
суда ( Службени гласник РС“, бр. 24/08 и 27/08), донео Закључак да иници
јативу достави на мишљење Народној скупштини.
У мишљењу Народне скупштине које је достављено Уставном суду 14.
маја 2010. године, наводи се да је, полазећи од одредаба члана 55. Устава,
којим се јемчи слобода политичког, синдикалног и сваког другог удружи
вања и право да се остане изван сваког удружења, Законом о изменама и
допунама Закона о привредним коморама прописано да чланство у при
вредним коморама није обавезно, да се привредни субјекти могу удружи
вати по систему добровољности и да могу ист упити из чланства постоје
ћих привредних комора. Сагласно наведеном, Законом је прописано и да
даном његовог ступања на снагу постојеће привредне коморе настављају
са радом у складу са прописима по којима су основане, с тим да своју ор
ганизацију и акте ускладе са одредбама тог закона до дана почетка њего
ве примене. Поред тога, Законом је прописано и да чланство у постојећим
привредним коморама престаје најраније даном почетка примене тог зако
на, ако је до тог дана члан постојеће привредне коморе доставио писмено
обавештење о иступању, да ако сви чланови постојеће привредне коморе
ист упе из њеног чланства, управни одбор коморе дужан је да без одлагања
донесе одлуку о ликвидацији коморе у складу са законом којим се уређују
привредна друштва, као и да ако сви чланови постојеће привредне коморе
ист упе из њеног чланства и управни одбор коморе донесе одлуку о ликви
дацији коморе, ликвидациони остатак се преноси у буџет Републике, одно
сно у буџет територијалне аутономије, а у случају ликвидације регионалне
привредне коморе ликвидациони остатак преноси се сразмерно у буџете
јединица локалне самоуправе за чије подручје је основана регионална при
вредна комора. Сагласно наведеном, како се наводи у мишљењу, имовина
привредне коморе у ликвидацији која преостане после измирења потражи
вања поверилаца и других потраживања, распоређује се од стране ликвида
ционог управника ортацима, члановима и акционарима, а у случају да сви
чланови постојеће привредне коморе на основу писменог обавештења ис
тупе из њеног чланства, као и ако управни одбор коморе донесе одлуку о
ликвидацији коморе, ликвидациони остатак се преноси у буџет с обзиром
на то да у том случају нема чланова којима би се распоредио ликвидацио
ни остатак. Стога се оспореном одредбом Закона о изменама и допунама
Закона о привредним коморама, како се наводи у мишљењу, не огранича
ва право на имовину, самосталност привредних субјеката, равноправност
свих облика својине и њихова једнака правна заштита.
У допуни иницијативе која је достављена Уставном суду након добије
ног мишљења Народне скупштине, подносилац иницијативе поново истиче
да су привредне коморе интересне, самосталне и пословно стручне органи
зације привредних друштава, предузетника и других облика организовања,
које обављају привредну делатност које повезује заједнички пословни ин
терес на одређеном подручју (члан 1. Закона), те да се ове организације, са
гласно Закону, финансирају од чланарина њених чланова, накнада за услуге
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и других извора. Будући да су привредне коморе самосталне организаци
је, независне од било којих државних органа, а посебно у погледу стицања
сопствене имовине, као и њеног располагања, то и целокупна имовина ко
ју привредне коморе стичу или су стекле, како се наводи у допуни иниција
тиве, по својој правној природи представља апсолутно самосталан правни
посао који је закључен између привредних комора и трећег лица као уго
ворне стране. С обзиром на такву правну природу правног посла који при
вредне коморе закључују, а у којима се не тражи претходна сагласност Ре
публике Србије, нити се користе средства Републике Србије, подносилац
иницијативе сматра да Република ни на који начин не може бити правни
следбеник ликвидационог остатка који остане по ликвидацији коморе, ка
ко је то предвиђено оспореним чланом Закона. Даље се указује да одлуку о
ликвидацији доноси управни одбор коморе, по претходном иступању свих
чланова, што значи, како се наводи у иницијативи, да је неопходна сагла
сност свих чланова да би се оваква одлука могла донети, односно да би по
стојао ликвидациони остатак који би се могао наслеђивати. Стога се комо
ра не може ликвидирати уколико и последњи члан не ист упи из чланства,
што је, по мишљењу подносиоца иницијативе, супротно одредбама истог
закона о организовању, оснивању и броју чланова привредне коморе. Ини
цијатор сматра да овакво решење ствара и простор за злоупотребу будући
да један члан може доминирати руковођењем коморе и бирати њене орга
не, чиме интереси осталих чланова који су ист упили из коморе могу бити
значајно угрожени. Из наведених разлога, како се истиче у иницијативи,
ликвидациони остатак припада свим члановима коморе, одлуку о ликви
дацији мора донети највиши орган управљања комором (скупштина), на
начин прописан актима привредних комора, што сагласно уставном прин
ципу слободе правног субјекта да располаже својом имовином, подразуме
ва право коморе да одреди начин поделе ликвидационог остатка.
II
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је одредбама члана
13. Закона о изменама и допунама Закона о привредним коморама („Слу
жбени гласник РС“, број 36/09), чија је одредба става 3. оспорена поднетом
иницијативом, прописано да чланство у постојећим привредним комора
ма престаје најраније даном почетка примене овог закона, ако је до тог да
на члан постојеће привредне коморе доставио писмено обавештење о исту
пању (став 1), да је, ако сви чланови постојеће привредне коморе ист упе из
њеног чланства, управни одбор коморе дужан да без одлагања донесе одлуку
о ликвидацији коморе, у складу са законом којим се уређују привредна дру
штва (став 2) и да се у случају из става 2. овог члана, ликвидациони остатак
преноси у буџет Републике Србије, односно у буџет јединице територијал
не аутономије, а у случају ликвидације регионалне привредне коморе ли
квидациони остатак преноси се сразмерно у буџете јединица локалне само
управе за чије подручје је основана регионална привредна комора (став 3).
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Уставом је утврђено: да се јемчи слобода политичког, синдикалног и
сваког другог удруживања и право да се остане изван сваког удружења,
да се удружења оснивају без претходног одобрења, уз упис у регистар ко
ји води државни орган, у складу са законом (члан 55. ст. 1. и 2); да се јем
чи мирно уживање својине и других имовинских права стечених на основу
закона, да право својине може бити одузето или ограничено само у јавном
интерес у утврђеном на основу закона, уз накнаду која не може бити нижа
од тржишне и да се законом може ограничити начин коришћења имовине
(члан 58. ст. 1. до 3); да економско уређење у Републици Србији почива на
тржишној привреди, отвореном и слободном тржишту, слободи предузет
ништва, самосталности привредних субјеката и равноправности приватне
и других облика својине (члан 82. став 1); да се јемче приватна, задружна и
јавна својина, да је јавна својина државна својина, својина аутономне по
крајине и својина јединице локалне самоуправе и да сви облици својине
имају једнаку правну заштит у, да се постојећа друштвена својина претва
ра у приватну својину под условима, на начин и у роковима предвиђеним
законом и да се средства из јавне својине отуђују на начин и под услови
ма утврђеним законом (члан 86); да Република Србија уређује и обезбеђу
је, поред осталог, правни положај привредних субјеката, систем обављања
појединих привредних и других делатности, својинске и облигационе од
носе и заштит у свих облика својине, као и друге односе од интереса за Ре
публику Србију, у складу с Уставом ( члан 97. тач. 6, 7. и 17).
III
У поступку утврђивања основаности иницијативе за покретање по
ступка за оцену уставности оспорене одредбе члана 13. став 3. Закона о
изменама и допунама Закона о привредним коморама, а с обзиром на то
да су одредбама наведеног члана Закона уређена питања начина престан
ка чланства у постојећим привредним коморама, начина престанка саме
привредне коморе доношењем одлуке о њеној ликвидацији и правне суд
бине спорног ликвидационог остатка, Уставни суд је најпре размотрио пи
тање правне природе постојећих комора, која у претежној мери одређује и
карактер њихове имовине.
Уставни суд је констатовао да, према одредбама Закона о привредним
коморама („Службени гласник РС“, број 65/01), које се примењују до 1. ја
нуара 2013. године, привредне коморе јесу интересне, самосталне и послов
но-стручне организације предузећа, предузетника и других облика орга
низовања који обављају привредну делатност и које повезује заједнички
пословни интерес на одређеном подручју или територији у Републици Ср
бији (члан 1); да се коморе оснивају на територијалном принципу (члан
2); да комора има својство правног лица (члан 3); да су чланови коморе
предузећа и други облици организовања који обављају привредну делат
ност, банке и друге финансијске организације и организације за осигура
ње имовине и лица, а да су предузетници и њихове задруге чланови коморе

152

БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

преко општих удружења предузетника и да су земљорадничке задруге и
други облици организовања земљорадника колективни чланови коморе
преко задружног савеза и да чланови коморе имају једнака права и обавезе
(члан 8); да су чланови Привредне коморе Србије сви субјекти из члана 8.
овог закона који имају седиште, односно обављају делатност на територи
ји Републике Србије, те да су чланови привредних комора аутономних по
крајина, Београда и регионалних привредних комора сви субјекти из чла
на 8. овог закона који имају седиште на територији за коју су ове коморе
основане (члан 9); да комором управљају чланови преко својих представ
ника у њеним органима, који се бирају на начин утврђен стат утом комо
ре (члан 12); да су органи коморе скупштина, управни одбор, надзорни од
бор и председник (члан 13); да комора има стат ут (члан 20); да се средства
за рад коморе образују од чланарине, накнада за услуге и из других изво
ра и да висину чланарине и основицу на основу које се обрачунава члана
рина, као и начин и рокове плаћања чланарине утврђује скупштина комо
ре (члан 21. ст 1. и 2).
Оцењујући постојање основа за покретање поступка за утврђивање не
уставности цитираних одредаба чл. 8. и 9. Закона о привредним коморама,
Уставни суд је у Решењу IУ-94/06 од 22. децембра 2010. године утврдио да
су одређивањем привредних комора као облика интересног организовања
привредних друштава, предузетника и других облика организовања који
обављају привредну делатност, уређивањем питања у вези са оснивањем
и делатношћу привредних комора као посебног облика удруживања при
вредних субјеката, као и положаја ових субјеката као чланова коморе, уре
ђени односи у оквиру Уставом утврђеног овлашћења законодавца да уређу
је и обезбеђује систем обављања привредних и других делатности. Будући
да Закон о привредним коморама одређује привредне коморе као посебан
облик интересног организовања субјеката који обављају привредну делат
ност, да је делатност привредних комора одређена као скуп послова који су
од заједничког интереса за све чланове коморе, да Привредна комора Ср
бије врши и законом поверена јавна овлашћења, те да чланство у комори
није предвиђено као услов обављања било које делатности чланова коморе,
Уставни суд је оценио да нис у основани наводи подносиоца иницијативе
да су оспорене одредбе чл. 8. и 9. Закона у супротности са одредбама чла
на 84. Устава којима се јемчи самосталност привредних субјеката, слобода
предузетништва, као и заштита од стварања или злоупотребе монополског
или доминантног положаја на тржишту. Полазећи од тога да су привредне
коморе законом дефинисане као интересне, самосталне и пословно-струч
не организације привредних друштава, предузетника и других облика ор
ганизовања који обављају привредну делатност, те Законом одређене де
латности привредних комора да, поред осталог, доприносе циљу који је у
општем интерес у (праћење појава привредног живота и оцењивања њихо
вог дејства на привреду, давање одговарајућих предлога надлежним држав
ним органима и др.), као и да коморе врше одређена јавна, регулаторна и
дисциплинска овлашћења, Уставни суд је закључио да привредне коморе
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не представљају удружења из члана 55. Устава, већ облик организација јав
ног права, те да се стога обавезним удруживањем привредних субјеката у
ове организације не ограничава право на слободу удруживања у смислу
члана 20. став 1. Устава.
Уставни суд и у овом предмет у истиче да су постојеће привредне комо
ре организације које је основала држава законом, због општег добра, одно
сно бољег функционисања привреде у Републици Србији. Ради извршава
ња овог јавног циља, на привредне коморе су законом пренета и одређена
јавна овлашћења. Наиме, законодавац је проценио да ће се одређени задаци
битни за функционисање и развој привреде, појединих њених грана, уна
пређење пословања привредних субјеката, представљање домаће привреде
у земљи и иностранству и сл., боље и ефикасније реализовати посредством
привредних комора које се оснивају законом, него преко државних органа.
Уставни суд истиче да су суштински исти карактер имале и привредне
коморе основане раније важећим Законом о удруживању у привредне ко
море („Службени гласник СРС“, бр. 25/79 и 8/81).
IV
Одредбама оспореног Закона о изменама и допунама Закона о при
вредним коморама, које се примењују од 1. јануара 2013. године, у основи
су задржана решења важећег Закона, која одређују коморе као интересне,
самосталне и пословно-стручне организације привредних субјеката (члан
1), одређују круг субјеката који могу бити чланови коморе (члан 8), те уре
ђују делатност, акте коморе и начин њиховог финансирања (чл. 10, 20. и 21).
За разлику од важећих законских решења, изменама и допунама Зако
на о привредним коморама предвиђено је следеће: да се, поред привредних
комора које се оснивају на територијалном принципу (члан 2), оснивају и
привредне коморе према делатностима које привредни субјекти обавља
ју, уз услов да ове коморе може да оснује најмање 100 привредних субјека
та (члан 2а); основан је Регистар комора који води Агенција за привред
не регистре у који се региструју све привредне коморе (члан 2б ст. 1. и 2);
уместо обавезног предвиђено је добровољно чланство, како у привредним
коморама које буду осниване према делатностима (члан 2а) тако и у посто
јећим привредним коморама које су основане на територијалном принци
пу (члан 2), на тај начин што чланови ових комора приступају и иступа
ју из чланства достављањем писменог обавештења о приступању, односно
иступању из коморе чији су чланови (члан 9).
Из одредаба оспореног Закона о изменама и допунама Закона о при
вредним коморама произлази да се и након 1. јануара 2013. године задр
жава постојећи систем привредних комора основаних на територијалном
принципу чланом 2. Закона, с тим да се оне упис ују у Регистар комора ко
ји води Агенција за привредне регистре. Органи и организација постоје
ћих привредних комора остају исти, а акти коморе се мењају само утолико
што се стат утом коморе сада уређују и питања приступања и иступања, од
носно престанка чланства у комори, као и начин обезбеђивања средстава
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за рад и контрола наплате чланарине. Чланство у постојећим привредним
коморама може престати најраније 1. јануар
 а 2013. године. Дакле, иако ће
привредне коморе убудуће имати добровољно, а не обавезно чланство, та
чињеница, по оцени Уставног суда, није у суштинском смислу изменила јав
ноправни карактер постојећих привредних комора које су основане Зако
ном (члан 2), које су својства правног лица стекле на основу Закона (члан
3) и које обављају делатности утврђене Законом (члан 10).
V
Уставни суд је, даље, констатовао да је Закон о привредним коморама
(„Службени гласник РС“, број 65/01) у тексту који се примењује до 1. јану
ара 2013. године, донет на основу Устава Републике Србије од 1990. године,
којим је било утврђено да Република уређује и обезбеђује правни положај
предузећа и других организација, њихових удружења и комора (члан 72.
став 1. тачка 4). Будући да Устав Републике Србије од 2006. године, у одно
су на који је тражена оцена уставности оспорених одредаба Закона, не са
држи посебне одредбе о удруживању привредних субјеката, уставни основ
за уређивање ових односа, по схватању Суда, садржан је у одредби члана
97. тачка 6. Устава, којом је утврђено да Република, поред осталог, уређује
систем обављања појединих привредних делатности. Стога, привредне ко
море, сагласно Уставу, и на основу одредаба Закона које се примењују до 1.
јануара 2013. године, као и одредаба оспореног Закона које ће се примењи
вати од 1. јануара 2013. године, по мишљењу Суда, представљају интере
сне организације привредних субјеката sui generis, чије се оснивање, обли
ци организовања, чланови, делатност, органи, начин финансирања и друга
питања у вези са њиховим радом уређују посебним законом.
Будући да су постојеће привредне коморе основане законом ради оба
вљања законом утврђених делатности, те да својство правног лица имају
на основу закона, по схватању Уставног суда, постојеће привредне коморе
представљају законом одређене посебне интересне организације привред
них субјеката, чији правни положај у највећој мери одређује правну судби
ну њихове имовине након ликвидације.
Наиме, постојеће привредне коморе су основане према моделу обаве
зног чланства привредних субјеката. То значи да су привредни субјекти
постајали чланови привредних комора по сили закона, а не добровољно.
Приликом ступања у привредну комору, чланови нис у у њу уносили сво
ју имовину (улоге), већ су ex lege постајали обвезници плаћања чланарине.
Поред чланарине, средства за рад привредних комора образована су и од
накнада за услуге које су коморе пружале у обављању делатности и врше
њу јавних овлашћења која су им поверена законом. Чланарине и накнаде
за услуге као основни извори прихода привредних комора су до скора, од
носно до започињања процеса приватизације, у знатној мери исплаћива
не из средстава друштвене својине, јер је највећи број предузећа и других
правних лица која су обављала привредну делатност, банака и организаци
ја за осигурање имовине и лица, а који су били чланови привредних комо
ра или корисници њихових услуга, био у друштвеној својини. Нес умњиво
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је да су и почетна средства за рад комора имала свој извор у друштвеном
капиталу. То, свакако, не значи да привредне коморе у току свога постоја
ња нис у правним пословима стекле одређену непокретну и покретну имо
вину на којој су носиоци права располагања.
Оспореном одредбом члана 13. став 3. Закона о изменама и допунама За
кона о привредним коморама уређено је питање коме ће, у случају ликвида
ције неке од постојећих привредних комора организованих на територијал
ном принципу, припасти ликвидациони остатак, односно имовина коморе
која преостане након измирења свих обавеза према повериоцима. Оспоре
на одредба Закона је према својој садржини прелазног карактера, јер уређу
је начин престанка чланства у постојећим привредним коморама и преста
нак тих комора, као и правну судбину њихове имовине након ликвидације.
Уставни суд сматра да је за законодавно решење из оспореног члана
13. став 3. Закона, поред правног положаја постојећих привредних комо
ра, те начина њиховог финансирања и стицања имовине, врло битан и на
чин на који оне престају са радом. Према одредби члана 13. став 2. оспоре
ног Закона, ако сви чланови постојеће привредне коморе ист упе из њеног
чланства, управни одбор коморе дужан је да без одлагања донесе одлуку о
ликвидацији коморе, у складу са законом којим се уређују привредна дру
штва. Дакле, постојећа привредна комора може престати са радом само у
једном случају – када из ње ист упе сви чланови.
Подносилац иницијативе сматра да одлуку о ликвидацији привредне
коморе мора донети скупштина коморе као њен највиши орган, а да ликви
дациони остатак припада свим члановима коморе.
Поводом ових навода подносиоца иницијативе, Уставни суд је најпре
констатовао да је иницијативом изричито оспорен само став 3. члана 13.
Закона о изменама и допунама Закона о привредним коморама који се од
носи на ликвидациони остатак постојеће коморе која је престала са радом,
а не став 2. наведеног члана Закона којим се уређују питања услова за ли
квидацију постојећих комора и органа који доноси одлуку о ликвидацији.
Суд је ипак оценио да су наведене тврдње иницијатора неприхватљиве са
становишта законског решења о начину престанка постојећих привредних
комора, и то из следећих разлога: прво, комора престаје са радом ако из ње
ист упе сви њени чланови; друго, ако су из коморе ист упили сви чланови,
не постоји могућност одржавања скупштине коморе која би доносила од
луку о њеној ликвидацији; треће, ако су из коморе ист упили сви чланови,
онда ни ликвидациони остатак не може припасти „свим члановима комо
ре“. Имајући у виду да привредне коморе нис у промениле свој карактер и
правни положај већ више од 30 година, да су у том периоду десетине хиља
да привредних субјеката били чланови комора, да су многи од њих у међу
времену престали да постоје, а да су сви плаћањем чланарине учествовали
у финансирању рада комора, Уставни суд сматра да би било правно и фак
тички немогуће да се по престанку рада коморе ликвидациони остатак по
дели међу ранијим члановима коморе.
С обзиром на то да оспорени Закон не садржи решење према коме се
права и обавезе постојеће коморе у случају њене ликвидације преносе на
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друге коморе, Уставни суд оцењује да се законодавац није могао определи
ти ни за то да се ликвидациони остатак пренесе на новоосноване коморе
као правне следбенике постојећих комора. Ово, утолико пре што ће се нове
коморе оснивати према делатностима које привредни субјекти обављају, па
би било изузетно тешко изнаћи формулу према којој би се преостала имо
вина привредне коморе која је била основана на територијалном принци
пу деобом пренела на привредне коморе основане на гранском принципу.
Поводом навода иницијатора да „држава не може стицати право својине
на имовини коморе ликвидацијом привредних комора“, Уставни суд још јед
ном истиче да до ликвидације постојећих привредних комора, сагласно од
редби члана 13. став 2. оспореног Закона, не може доћи актом државе, одно
сно неког државног органа, већ на основу одлуке о ликвидацији коју доноси
управни одбор коморе када утврди да су сви чланови ист упили из коморе.
Према становишту овог суда, оспореном одредбом члана 13. став 3. Закона
не прописује се експропријација, национализација или било који други вид
одузимања имовине на који би се могла односити одредба члана 58. став 2.
Устава. Преношење ликвидационог остатка привредне коморе која је пре
стала са радом у буџет Републике Србије, односно у буџет јединице терито
ријалне аутономије, а у случају ликвидације регионалне привредне коморе
– сразмерно у буџете јединица локалне самоуправе за чије подручје је осно
вана регионална привредна комора, по мишљењу Уставног суда, има свој ra
tio legis у, како је већ наведено, правном положају постојећих комора и начи
ну њиховог финансирања. Наиме, постојеће привредне коморе су основане
законом у општем интересу, па је у општем интересу и да се не дозволи на
мерна ликвидација привредних комора у циљу противзаконитог присваја
ња њихове имовине од стране појединих новонасталих комора. Имајући у
виду све наведено, а посебно чињеницу да је постојеће привредне коморе
основала држава, Уставни суд сматра да је у општем интересу да се имовина
тих комора која остане након њихове евент уалне ликвидације пренесе у бу
џет државе као њиховог оснивача, односно у буџете јединица територијал
не аутономије и локалне самоуправе за чију територију су коморе основане.
Полазећи од свега изложеног, Уставни суд је оценио да нема основа за
покретање поступка за оцену уставности оспорене одредбе члана 13. став 3.
Закона о изменама и допунама Закона о привредним коморама у односу на
одредбе члана 58. Устава. Суд је, такође, констатовао да се наводи и разлози
изнети у иницијативи и њеној допуни не могу довести у правну и логичну
везу са одредбама чл. 82. и 86. Устава, у однос у на које је, такође, захтевана
оцена уставности. Уставни суд је, стога, сагласно одредби члана 53. став 3.
Закона о Уставном суду, решио да не прихвати иницијативу за покретање
поступка за утврђивање неуставности оспореног члана 13. став 3. Закона.
На основу свега наведеног, као и одредбе члана 46. тачка 5) Закона о
Уставном суду, Уставни суд је донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-148/2009 од 22. децембра 2011. године
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Пословник Народне скупштине Републике Србије
(„Службени гласник РС“, бр. 69/94, 70/94, 4/01, 15/01, 59/01, 62/01, 30/02,
57/03, 12/04, 16/04, 29/04, 54/04, 81/06, 13/09 и 14/09-пречишћен текст)
– члан 121. став 4, члан 125. став 4, члан 126. став 3. и члан 136.
Оспореним одредбама Пословника начин доношења одлука у поступ
ку јавног одлучивања у Народној скупштини уређен је сагласно одред
бама члана 105. Устава, којима је утврђено да се одлуке у Народној скуп
штини доносе на два начина, и то: већином гласова народних посланика
на седници на којој прис уствује већина народних посланика и већином
гласова свих народних посланика када се одлучује о питањима која су из
ричито наведена у Уставу.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање не
уставности одредаба члана 121. став 4, члана 125. став 4, члана 126. став 3.
и члана 136. Пословника Народне скупштине Републике Србије („Службе
ни гласник РС“, бр. 69/94, 70/94, 4/01, 15/01, 59/01, 62/01, 30/02, 57/03, 12/04,
16/04, 29/04, 54/04, 81/06, 13/09 и 14/09 – пречишћен текст).
Образложење
Уставном суду поднетa је иницијатива за покретање поступка за утвр
ђивање неуставности одредаба члана 121. став 4, члана 125. став 4, члана
126. став 3. и члана 136. Пословника Народне скупштине Републике Срби
је („Службени гласник РС“, бр. 69/94, 70/94, 4/01, 15/01, 59/01, 62/01, 30/02,
57/03, 12/04, 16/04, 29/04, 54/04, 81/06, 13/09 и 14/09 – пречишћен текст).
Иницијатор сматра да оспорене одредбе Пословника нис у у сагласно
сти са одредбом члана 105. став 3. Устава Републике Србије, јер се њима
имплицитно дозвољава могућност да се о законима у Народној скупшти
ни одлучује већином гласова само прис утних народних посланика на сед
ници на којој је прис утна већина народних посланика, а не већином гласо
ва свих народних посланика, како је утврђено Уставом. Наиме, одредбом
члана 105. став 3. Устава утврђено је да се већином гласова свих народних
посланика Народне скупштине одлучује о законима којима се уређују обла
сти таксативно наведене у тач. 1. до 7. овог члана Устава. Иницијатор сматра
да одредба члана 105. став 3. тачка 7. Устава, којом је утврђено да Народна
скупштина већином гласова свих народних посланика одлучује о закони
ма којима се уређују друга питања одређена Уставом, фактички онемогу
ћава Народну скупштину да донесе било који закон из своје надлежности
неком другом већином, осим већином гласова свих народних посланика.
Уставни суд је на седници одржаној 18. фебруара 2010. године, на осно
ву одредаба члана 33. став 2. Закона о Уставном суду („Службени гласник
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РС“, број 109/07) и члана 82. став 1. тачка 10. Пословника о раду Уставног
суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08 и 27/08), донео Закључак о доста
вљању иницијативе Народној скупштини на мишљење. На основу овог за
кључка иницијатива је достављена Народној скупштини на мишљење 3.
марта 2010. године, са утврђеним роком за давање мишљења од 60 дана од
дана пријема дописа Уставног суда. Како Народна скупштина у оставље
ном року, а ни накнадно није доставила тражено мишљење, сагласно од
редби члана 34. став 3. Закона о Уставном суду, стекли су се услови да Суд
настави поступак.
Међутим, Уставни суд је констатовао да је у току поступка пред овим
судом оспорени Пoсловник престао да важи, и то на основу одредбе чла
на 269. став 1. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС“,
бр. 52/10 и 13/11), који је Народна скупштина донела на седници одржаној
28. јула 2010. године и који је ступио на снагу 5. августа 2010. године. Наве
деном одредбом члана 269. став 1. новог Пословника Народне скупштине
прописано је да даном ступања на снагу овог пословника престаје да важи
Пословник Народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС“,
број 14/09 – пречишћен текст), осим одредаба чл. 43. до 73. тог пословника
које се примењују до констит уисања Народне скупштине у новом сазиву
(наведене одредбе оспореног Пословника односе се на уређивање надлежно
сти постојећих одбора у Народној скупштини и одређивање броја чланова
тих одбора). Имајући у виду да је иницијатор оспорио одредбе члана 121.
став 4, члана 125. став 4, члана 126. став 3. и члана 136. Пословника, Устав
ни суд је констатовао да су све оспорене одредбе Пословника престале да
важе 5. августа 2010. године.
Сагласно наведеном, на основу члана 68. Пословника о раду Уставног
суда затражено је од иницијатора да се изјасни да ли остаје при својој ини
цијативи, имајући у виду ове промењене околности. Како се иницијатор
изјаснио да остаје при својој иницијативи, Уставни суд је констатовао да
је потребно извршити оцену уставности одредаба члана 121. став 4, чла
на 125. став 4, члана 126. став 3. и члана 136. оспореног Пословника, у вре
ме њиховог важења.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио:
Народна скупштина је донела оспорени Пословник 8. децембра 1994.
године, на основу одредбе члана 82. Устава Републике Србије од 1990. го
дине, којом је било прописано да Народна скупштина уређује свој рад и
организацију и начин остваривања права и дужности народних послани
ка. Овај пословник је више пута мењан и допуњаван, а по овлашћењу На
родне скупштине, Законодавни одбор је сачинио, од почетка примене овог
акта до његовог престанка важења пет пречишћених текстова, од којих је
последњи објављен у ‘’Службеном гласнику РС’’, број 14/09, на који се ини
цијатор и позива у својој иницијативи.
Оспореним одредбама Пословника прописано је: да се одлука сма
тра донетом ако је за њу гласало више од половине идентификованих
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народних посланика, односно Уставом предвиђена већина (члан 121. став 4.
– јавно гласање употребом електронског система); да се одлука сматра до
нетом ако је за њу гласало више од половине прис утних народних посла
ника, односно Уставом предвиђена већина (члан 125. став 4. – јавно гласа
ње дизањем руке); да се одлука сматра донетом ако је за њу гласало више
од половине прис утних народних посланика, односно Уставом предвиђе
на већина (члан 126. став 3. – јавно гласање прозивком); да Народна скуп
штина доноси – законе, буџет, план развоја, просторни план, завршни ра
чун, пословник, декларацију, резолуцију, препоруку, одлуку, закључак и
аутентично тумачење акта који доноси (члан 136).
Начин одлучивања у Народној скупштини уређен је чланом 105. Уста
ва Републике Србије, којим је утврђено: да Народна скупштина доноси од
луке већином гласова народних посланика на седници на којој је прис утна
већина народних посланика; да већином гласова свих народних посланика
Народна скупштина – даје амнестију за кривична дела, проглашава и укида
ванредно стање, прописује мере одступања од људских и мањинских права
у ратном и ванредном стању, доноси закон којим Република Србија пове
рава аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе поједина
питања из своје надлежности, даје претходну сагласност на стат ут аутоном
не покрајине, одлучује о Пословнику о свом раду, укида имунитет народ
ним посланицима, председнику Републике, члановима Владе и Заштитни
ку грађана, усваја буџет и завршни рачун, бира чланове Владе и одлучује о
престанку мандата Владе и министара, одлучује о одговору на интерпела
цију, бира судије Уставног суда и одлучује о њиховом разрешењу и престан
ку мандата, бира председника Врховног касационог суда, председнике су
дова, Републичког јавног тужиоца и јавне тужиоце и одлучује о престанку
њихове функције, бира судије и заменике јавних тужилаца, у складу с Уста
вом, бира и разрешава гувернера Народне банке Србије, Савет гувернера
и Заштитника грађана, врши и друге изборне надлежности Народне скуп
штине; да већином гласова свих народних посланика Народна скупштина
одлучује о законима којима се уређују – референдум и народна иницијати
ва, уживање индивидуалних и колективних права припадника национал
них мањина, план развоја и просторни план, јавно задуживање, терито
рија аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, закључивање
и потврђивање међународних уговора и друга питања одређена Уставом.
Законом о Народној скупштини („Службени гласник РС“, број 9/10) про
писано је: да се питања у вези са организацијом и начином рада Народне
скупштине, поступцима за доношење аката Народне скупштине и другим
поступцима, као и друга питања која нис у уређена овим законом, уређу
ју Пословником Народне скупштине и другим актима Народне скупштине
(члан 1. став 2); да је приликом одлучивања, усвајања записника са седни
ца, утврђивања дневног реда, на првој седници Народне скупштине и у дру
гим случајевима предвиђеним Уставом, законом и Пословником, неопход
но прис уство већине од укупног броја свих народних посланика (члан 49).
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Поред оспорених одредаба Пословника, од значаја за тражену оцену
уставности су и одредбе оспореног Пословника, којима је прописано: да
кворум за рад Народне скупштине у Данима за гласање, приликом усваја
ња записника са претходне седнице и утврђивања дневног реда, као и на
констит утивној седници Народне скупштине, постоји ако је на седници На
родне скупштине присутно најмање 126 народних посланика (члан 86. став
5); да Народна скупштина одлучује гласањем народних посланика, у скла
ду са Уставом, законом и овим пословником (члан 117); да Народна скуп
штина одлучује јавним гласањем – употребом електронског система за гла
сање, дизањем руке или прозивком (члан 119. став 1); Народна скупштина
одлучује о предлозима закона, плана развоја, просторног плана, буџета, за
вршног рачуна, Пословника, декларација, резолуција, препорука, одлука,
закључака и аутентичних тумачења аката које доноси Народна скупшти
на у начелу, појединостима и целини у Дану за гласање (члан 146. став 1).
Важећим Пословником Народне скупштине прописано је: да Народна
скупштина одлучује гласањем народних посланика, у складу с Уставом, за
коном и овим пословником (члан 122); да Народна скупштина и њена радна
тела одлучују јавним гласањем – употребом електронског система за гласа
ње, дизањем руке или прозивком (члан 124); да се одлука сматра донетом
ако је за њу гласало више од половине идентификованих народних посла
ника, односно Уставом, законом и овим пословником предвиђена већина
(члан 126. став 4. – јавно гласање употребом електронског система); да се
одлука сматра донетом када председник Народне скупштине констат ује да
је за њу гласала већина прописана Уставом, законом и овим пословником
(члан 130. став 4. – јавно гласање дизањем руке); да се одлука сматра доне
том када председник Народне скупштине констат ује да је за њу гласала ве
ћина прописана Уставом, законом и овим пословником (члан 131. став 3.
– јавно гласање прозивком).
Из наведеног следи да је начин одлучивања у Народној скупштини утвр
ђен Уставом, и то одредбама члана 105. Устава којима је утврђена потребна
већина гласова народних посланика приликом доношења одлука у Народ
ној скупштини. Одредбом става 1. овог члана Устава, као основно правило,
је утврђено да Народна скупштина доноси одлуке већином гласова народ
них посланика на седници на којој је присутна већина народних посланика.
То значи да је већина за доношење одлука у Народној скупштини условље
на присуством већине народних посланика на седници Народне скупштине,
односно обезбеђивањем кворума за рад Народне скупштине, који постоји
уколико је на седници Народне скупштине присутно 126 народних послани
ка, сагласно одредби члана 100. став 1. Устава, којом је утврђено да Народну
скупштину чини 250 народних посланика. Уколико је обезбеђен кворум за рад
Народне скупштине, Народна скупштина може да доноси одлуке, и то чини
већином гласова присутних народних посланика. За разлику од овако утвр
ђене већине за одлучивање у Народној скупштини, Устав је утврдио посло
ве из надлежности Народне скупштине поводом којих Народна скупштина
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доноси одлуке већином гласова свих народних посланика, што значи да од
лука не може бити донета уколико за њу не гласа најмање 126 народних по
сланика. Ти послови су таксативно наведени у члану 105. став 3. Устава, а
само један од тих послова се односи на доношење закона, и то закона којим
Република Србија поверава аутономним покрајинама и јединицама локал
не самоуправе поједина питања из своје надлежности. Одредбом члана 105.
став 3. Устава уставотворац је утврдио да је за доношење одређених закона,
због значаја питања која су њима уређена, потребна већина гласова свих на
родних посланика, а не већина гласова народних посланика из става 1. овог
члана Устава. Наиме, већина гласова свих народних посланика је неопход
на када Народна скупштина доноси законе којима се уређују референдум и
народна иницијатива, уживање индивидуалних и колективних права при
падника националних мањина, план развоја и просторни план, јавно заду
живање, територија аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе,
закључивање и потврђивање међународних уговора и друга питања одре
ђена Уставом. Из наведеног произлази да је већина гласова свих народних
посланика неопходна само када Народна скупштина доноси законе из чла
на 105. став 3. Устава, као и закон којим Република Србија поверава ауто
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе поједина питања
из своје надлежности из члана 105. став 2. тачка 4. Устава. У свим осталим
сит уацијама, приликом доношења закона Народна скупштина одлучује ве
ћином утврђеном у члану 105. став 1. Устава, а то је већина гласова народ
них посланика на седници на којој је присутна већина народних посланика.
Поводом навода иницијатора да се одредба члана 105. став 3. тачка 7.
Устава, којом је утврђено да се већином гласова свих народних посланика
одлучује о законима којима се утврђују друга питања одређена Уставом, у
ствари односи и на доношење свих других закона из надлежности Републи
ке који нис у побројани у тач 1. до 6. истог члана Устава, Уставни суд је оце
нио да се ради о погрешном тумачењу наведене одредбе Устава, јер је овом
одредбом само предвиђено да се и неким другим одредбама Устава може
утврдити доношење закона на наведени начин, а не само чланом 105. став
3. Устава. У прилог наведеном указујемо да је одредбом члана 118. став 2.
Устава утврђено да ако Народна скупштина одлучи да поново гласа о зако
ну који је председник Републике вратио на одлучивање, закон се изгласава
већином од укупног броја народних посланика. Наиме, у сит уацији када
председник Републике не потпише указ о проглашењу закона који је донет
у Народној скупштини, било простом већином гласова народних послани
ка или већином гласова свих народних посланика, и одлучи да закон, уз пи
смено образложење врати Народној скупштини на поновно одлучивање, у
том случају је Уставом утврђено да се такав закон може изгласати само ве
ћином од укупног броја посланика, што значи да се за неке законе који су
првобитно донети простом већином гласова народних посланика сада ме
ња начин одлучивања и за њихово доношење захтева већина гласова свих
народних посланика, која је утврђена чланом 105. став 3. Устава.

162

БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

Полазећи од наведеног значења одредаба члана 105. Устава, Уставни суд
је разматрао оспорене одредбе Пословника Народне скупштине из 1994. го
дине у време њиховог важења. Наиме, начин и поступак одлучивања у На
родној скупштини уређен је у глави VIII. оспореног Пословника, под на
зивом ‘’Одлучивање’’, односно одредбама чл. 117. до 135. овог пословника.
Општим одредбама ове главе Пословника прописано је да Народна скуп
штина одлучује гласањем народних посланика, у складу са Уставом, за
коном и овим пословником и да народни посланици гласају „за“ предлог,
„против“ предлога, или се уздржавају од гласања. Одредбама чл. 119. до 126.
Пословника уређено је јавно гласање, као један од начина гласања у Народ
ној скупштини, док је одредбама чл. 127. до 135. Пословника уређено тајно
гласање у Народној скупштини. Чланом 119. Пословника одређена су три
вида јавног одлучивања у Народној скупштини, и то: употреба електрон
ског система за гласање, дизање руке и прозивка. Пословником је даље уре
ђен поступак доношења одлука у Народној скупштини за сваки од наведе
них видова јавног гласања. Оспореним одредбама члана 121. став 4, члана
125. став 4, члана 126. став 3. Пословника прописано је када се одлука сма
тра донетом у Народној скупштини приликом јавног одлучивања, и то у
сит уацијама када се за гласање користи електронски систем, када се гласа
прозивком или се гласање обавља дизањем руку народних посланика. Та
ко је оспореном одредбом члана 121. став 4. Пословника прописано да се,
приликом употребе електронског система за гласање, одлука сматра доне
том ако је за њу гласало више од половине идентификованих народних по
сланика, односно Уставом предвиђена већина. Одредбом члана 125. став 4.
Пословника је прописано да се, код гласања дизањем руке, одлука сматра
донетом ако је за њу гласало више од половине присутних народних посла
ника, односно Уставом предвиђена већина, док је одредбом члана 126. став
3. Пословника прописано да се, код гласања прозивком народних посла
ника, одлука сматра донетом ако је за њу гласало више од половине народ
них посланика који су приступили гласању, односно Уставом утврђена ве
ћина. Из наведеног следи, да је оспореним одредбама Пословника уређена
потребна већина гласова народних посланика за доношење свих одлука у
Народној скупштини, које могу бити веома различите, од одлучивања о не
ким процесним питањима везаним за ток седнице до одлучивања о усваја
њу закона. Како је чланом 105. Устава утврђен начин одлучивања у Народ
ној скупштини – већином гласова народних посланика на седници на којој
је прис утна већина народних посланика и већином гласова свих народних
посланика, то је према оцени Уставног суда, оспореним одредбама Послов
ника, сагласно наведеном члану Уставу, регулисано питање потребне већи
не гласова народних посланика приликом јавног одлучивања у Народној
скупштини, када се оно спроводи употребом електронског система гласања,
прозивком народних посланика или њиховим дизањем руке. Наиме, оспо
реним одредбама Пословника само је прецизирано шта представља већину
народних посланика код различитих видова јавног гласања – више од по
ловине идентификованих народних посланика код употребе електронског
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система за гласање, више од половине прис утних народних посланика код
гласања дизањем руке и више од половине народних посланика који су при
ступили гласању код гласања прозивком народних посланика, док је за одлу
чивање о питањима из надлежности Народне скупштине за које је Уставом
утврђена већина гласова свих народних посланика оспореним одредбама
пословника предвиђено само позивање на Устав, јер се ради о уставној ма
терији. Сагласно наведеном, Уставни суд је оценио да је оспореним одред
бама Пословника уређен начин доношења одлука у поступку јавног одлучи
вања у Народној скупштини сагласно одредбама члана 105. Устава, којима
је утврђено да се одлуке у Народној скупштини доносе на два начина, и то:
већином гласова народних посланика на седници на којој прис уствује ве
ћина народних посланика и већином гласова свих народних посланика за
питања која су изричито наведена у Уставу.
Полазећи од изложеног, Уставни суд је оценио да оспорене одредбе чла
на 121. став 4, члана 125. став 4. и члана 126. став 3. Пословника, у време ва
жења, нис у биле несагласне са Уставом.
Поводом оспоравања члана 136. став 1. Пословника, Уставни суд је кон
статовао да иницијатор није навео конкретне разлоге за оспоравање овог
члана Пословника, већ да је овај члан Пословника само навео ради укази
вања на чињеницу да су закони најважнији правни акти које доноси На
родна скупштина.
Полазећи од свега наведеног, Уставни суд није нашао основа за покре
тање поступка поводом поднете иницијативе, па сагласно члану 53. став 3.
Закона о Уставном суду, иницијативу није прихватио.
На основу изложеног и одредбе члана 46. тачка 5) Закона о Уставном
суду, Уставни суд је решио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-310/2009 од 20. октобра 2011. године

Обустава поступка
Закон о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, број 129/07)
– члан 48.
Законом о изменама и допунама Закона о локалним изборима, којима
је измењен члан 48. прописивањем да се у случајевима када одборнику
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат додељује
првом следећем кандидат у са исте изборне листе коме није био додељен
мандат одборника, законодавац је извршио усаглашавање оспореног За
кона са Уставом и тиме отклонио сва спорна уставноправна питања због
којих је Уставни суд покренуо поступак у овом предмет у.
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Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Обуставља се поступак за оцену уставности одредаба члана 48. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07).
Образложење
Поступајући по поднетим иницијативама за покретање поступка за
утврђивање неуставности одредаба члана 48. Закона о локалним избори
ма („Службени гласник РС“, број 129/07), Уставни суд је, на седници одр
жаној 5. маја 2011. године, донео Решење IУз-1241/2010 којим је покренуо
поступак за оцену уставности одредаба члана 48. Закона о локалним избо
рима („Службени гласник РС“, број 129/07).
У спроведеном поступку, Уставни суд је утврдио да је оспореним од
редбама члана 48. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,
број 129/07) било прописано: да кад одборнику престане мандат пре исте
ка времена на које је изабран, мандат припада подносиоцу изборне листе
са чије листе је био изабран одборник коме је престао мандат и да тај ман
дат изборна комисија додељује кандидат у кога одреди подносилац изборне
листе. Изборна комисија одборнику издаје уверење да је изабран (став 1);
да кад одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, а
на изборној листи са које је одборник био изабран нема кандидата за које
подносилац изборне листе није добио мандат, мандат припада подносио
цу изборне листе који има следећи највећи количник а за њега није добио
мандат (став 2); да мандат новог одборника траје до истека мандата одбор
ника коме је престао мандат (став 3); да се од кандидата пре потврђивања
мандата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат (став 4).
У наведеном решењу о покретању поступка, као спорна постављена су
следећа уставноправа питања:
– да ли се одредбама члана 48. Закона о локалним изборима, којима је
предвиђено да, кад одборнику престане мандат пре истека времена на које
је изабран, мандат припада подносиоцу изборне листе са чије листе је био
изабран одборник коме је престао мандат, с тим да тај мандат изборна ко
мисија додељује кандидат у кога одреди подносилац изборне листе, зади
ре у основне уставне принципе и начела о суверености грађана и владави
ни права која се остварује и слободним и непосредним изборима, утврђене
чл. 2. и 3. Устава;
– да ли су оспорене одредбе Закона у складу са правом грађана на ло
калну самоуправу, утврђеном у члану 176. став 1. Устава, а које грађани
остварују непосредно и преко својих слободно изабраних представника и
да ли грађани у општини могу остваривати право на локалну самоуправу,
уколико одборници представљају и промовишу само интересе подносиоца
изборне листе који их је предложио, односно на чијој листи су изабрани;
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– да ли се одредбама члана 48. Закона о локалним изборима, из којих про
излази да подносилац изборне листе добијене мандате додељује кандидати
ма са изборне листе по сопственом избору, а не по редоследу који је канди
дат заузимао на изборној листи, уводи својеврстан облик посредних избора
и тиме крше уставна начела о народном (грађанском) представништву и не
посредности избора одборника, као и уставни принципи о томе да су избо
ри слободни и непосредни, а гласање тајно и лично (члан 52. став 2. Устава);
– да ли се одредбама члана 48. Закона ограничава Уставом утврђено
право грађана на локалну самоуправу, које грађани остварују непосредно и
преко својих слободно изабраних представника и да ли одборници у скуп
штини јединице локалне самоуправе, као слободно изабрани представни
ци грађана, представљају грађане који су их бирали или представљају по
литичке партије и друге подносиоце изборних листа на чијим листама су
кандидовани, односно који су их бирачима предложили за избор;
– да ли је законодавац давањем овлашћења подносиоцу изборне листе,
а то је најчешће политичка странка, да потпуно слободно врши расподелу
добијених мандата кандидатима са изборне листе и одређује носиоце ман
дата у скупштини јединице локалне самоуправе, проширио овлашћења по
литичких странака изван Уставом утврђених гаранција о њиховој улози у
демократском обликовању воље грађана и тиме супротно одредбама члана
5. став 4. Устава дао могућност политичким странкама да непосредно вр
ше власт на локалном нивоу и да је потчине себи.
Решење о покретању поступка Уставни суд је доставио Народној скуп
штини на одговор, на основу члана 33. став 1. и члана 107. став 1. Закона о
Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), са роком за доставу
одговора од 30 дана од дана пријема Решења. Народна скупштина није до
ставила одговор у остављеном року, а ни након истека тог рока.
Након доношења Решења Уставног суда о покретању поступка за оце
ну уставности одредаба члана 48. Закона о локалним изборима, Народна
скупштина је, на седници од 20. јула 2011. године, донела Закон о измена
ма и допунама Закона о локалним изборима, који је објављен 22. јула 2011.
године („Службени гласник РС“, број 54/11). Чланом 12. наведеног закона
прописано је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије“, што значи да је ступио на сна
гу 30. јула 2011. године. Одредбом члана 8. став 1. овог закона извршена је
измена одредбе члана 48. став 1. Закона о локалним изборима, тако да сада
важећа одредба предвиђа да када одборнику престане мандат пре истека
времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидат у
са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника. После овог
става, члану 48. Закона додата су два нова става, којима је предвиђено: да
се, када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе престане
мандат пре истека времена на које је изабран, мандат додељује првом сле
дећем кандидат у на изборној листи коме није био додељен мандат – при
паднику исте политичке странке (став 2), да се кандидат у коме је био доде
љен мандат одборника, а којем је мандат престао због преузимања функције
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председника општине или градоначелника, односно заменика председника
општине или заменика градоначелника, мандат поново додељује у истом
сазиву скупштине јединице локалне самоуправе, под условима да је канди
дат у престала функција председника општине или градоначелника, одно
сно заменика председника општине или заменика градоначелника, да по
стоји упражњено одборничко место које припада истој изборној листи и
да је изборној комисији јединице локалне самоуправе кандидат поднео зах
тев за доделу мандата одборника (став 3). Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постали
су ст. 4, 5. и 6. члана 48. Закона.
Уставни суд је оценио да је наведеним Законом о изменама и допунама
члана 48. Закона о локалним изборима, прописивањем да се у случајеви
ма када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран,
мандат додељује првом следећем кандидат у са исте изборне листе коме није
био додељен мандат одборника, законодавац извршио усаглашавање оспо
реног Закона са Уставом и тиме отклонио сва спорна уставноправна пита
ња због којих је Уставни суд покренуо поступак за оцену уставности одре
даба члана 48. Закона о локалним изборима.
Сагласно наведеном, Уставни суд је на основу члана 57. став 1. тачка 1)
Закона о Уставном суду, обуставио поступак за оцену уставности одреда
ба члана 48. Закона о локалним изборима.
На основу изложеног и одредбе члана 46. тачка 7) Закона о Уставном
суду, Уставни суд је решио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-1241/2010 од 22. септембра 2011. године

Закон о пензијском и инвалидском осигурању
(„Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05,
63/06, 5/09, 107/09 и 30/10)
– члан 244.
Имајући у виду да су у току поступка пред Уставним судом оспоре
не одредбе Закона престале да важе, као и да за време свог важења нис у
произвеле штетне последице због којих би било основа да Уставни суд
донесе утврђујућу одлуку, Суд је оценио да су се стекли услови за обуста
ву поступка.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Обуставља се поступак за оцену уставности члана 244. Закона о пензиј
ском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04,
84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 и 30/10).
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Образложење
Уставном суду поднето је више иницијатива за оцену уставности чла
на 244. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник
РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 и 30/10). У ини
цијативама, које су идентичне садржине, наводи се да је оспорена одред
ба Закона супротна принципима ограничења људских и мањинских права,
једнакости грађана и забрани дискриминације и социјалне заштите запо
слених и њихових породица садржаних у одредбама чл. 20, 21. и 69. Устава
Републике Србије. Посебно се наглашава да оспорена одредба Закона ста
вља грађане који имају право на новчану накнаду за помоћ и негу другог
лица, у неједнак положај у однос у на грађане (војне инвалиде) који оства
рују ова права на основу Закона о Војсци Србије („Службени гласник РС“,
број 116/07), а с позивом на одредбе Закона о основним правима бораца,
војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СРЈ“, бр. 24/98
и 29/98). Из наведених разлога иницијатори предлажу да Уставни суд при
хвати поднете иницијативе како би се месечна примања по основу права
на туђу негу и помоћ цивилних осигураника изједначила са месечним при
мањима војних осигураника, с тим да војни осигураници задрже досада
шњи ниво ових примања.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је оспореним чла
ном 244. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гла
сник РС“, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 и 30/10)
било прописано: да право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица
има осигураник и корисник пензије до доношења одговарајућих прописа
(став 1); да се право из става 1. овог члана остварује под условима утврђе
ним прописима који су важили до дана почетка примене овог закона (став
2); да се висина новчане накнаде за помоћ и негу другог лица одређује у ви
сини износа усклађене новчане накнаду за помоћ и негу другог лица зате
чених корисника у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигура
ње запослених (став 3); да се новчана накнада за помоћ и негу другог лица
утврђује у месечном износ у и исплаћује уназад (став 4); да се кориснику
који је смештен у установи социјалне заштите за смештај старих лица обу
ставља исплата новчане накнаде за помоћ и негу (став 5); да право на нов
чану накнаду за помоћ и негу не припада кориснику права, односно оси
гуранику који остварује право на такву новчану накнаду по другом основу
(члан 6); да се новчана накнада за помоћ и негу усклађује на начин који је
овим законом предвиђен за усклађивање пензија (став 7).
Уставни суд је, такође, утврдио да је оспорени члан 244. Закона престао
да важи на основу члана 65. Закона о изменама и допунама Закона о пен
зијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, број 101/10).
Имајући у виду да су у току поступка пред Уставним судом оспорене
одредбе Закона престале да важе, као и да за време свог важења нис у про
извеле штетне последице због којих би било основа да Уставни суд донесе
утврђујућу одлуку, Суд је оценио да су се стекли услови за обуставу поступка

168

БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

сагласно члану 57. тачка 1) Закона о Уставном суду („Службени гласник
РС“, број 109/07).
На основу изложеног и члана 46. тачка 7) Закона о Уставном суду, Устав
ни суд је донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-270/2009 од 29. септембра 2011. године

Закон о стечајном поступку
(„Службени гласник РС“, број 84/04)
– члан 96.
С обзиром на то да је одредбом члана 96. став 1. Закона о стечајном
поступку било уређено упућивање на парницу сваког повериоца чије је
потраживање оспорено, по оцени Уставног суда, произлазило је да се и
у случају оспоравања потраживања пријављеног на основу извршне ис
праве, на парницу упућује поверилац, а не стечајни управник који је то
потраживање оспорио, што је доводило до тога да правноснажна и извр
шна исправа губи правно дејство материјалне правоснажности, чиме се
задирало у саму суштину стеченог права из судске прес уде, те се доводи
ло у питање остваривање Уставом зајемченог права на мирно уживање
својине и других имовинских права стечених на основу закона из члана
58. став 1. Устава, као и начела обавезности судских одлука и искључива
ња њихове ванс удске контроле, из члана 145. став 3. Устава.
Како је у току поступка пред Уставним судом оспорени Закон престао
да важи, а законодавним решењима садржаним у новом Закону о стечају
отклоњена спорна уставноправна питања због којих је Суд покренуо по
ступак, Уставни суд је обуставио поступак.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Обуставља се поступак за оцену уставности одредаба члана 96. Закона
о стечајном поступку („Службени гласник РС“, број 84/04).
Образложење
Уставни суд је, на основу овлашћења садржаног у одредбама члана 168.
став 1. и члана 175. став 2. Устава Републике Србије, Решењем IУз-69/2009
од 28. маја 2009. године покренуо поступак за оцену уставности одредаба
члана 96. Закона о стечајном поступку („Службени гласник РС“, број 84/04).
Наведеним одредбама Закона прописано је да се поверилац чије је потра
живање оспорено упућује на парницу ради утврђивања оспореног потра
живања, а нис у посебно уређени разлози због којих се такво потраживање
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може оспоравати. Стога је Уставни суд у том решењу оценио да се у вези с
одредбама члана 96. Закона о стечајном поступку, као спорна уставноправ
на питања постављају: какав је правни положај повериоца који има прав
носнажну и извршну прес уду у погледу потраживања пријављеног у сте
чајном поступку и ко и под којим условима може оспоравати потраживање
таквог повериоца.
Народна скупштина је у одговору на Решење о покретању поступка, по
ред осталог, навела да се Законом у потпуности поштују неот уђива људска
права која служе очувању људског достојанства и остварењу пуне слобо
де и једнакости сваког појединца у праведном, отвореном и демократском
друштву, заснованом на начелу владавине права а да постојећим законским
решењем из члана 96. Закона извршна исправа не губи својство правно
снажности, имајући у виду да се у парничном поступку, након оспоравања
потраживања, не одлучује поново о основаности предметног потражива
ња, те да се пријавом потраживања поставља потпуно други захтев од оно
га који је постојао у парници и да се стога о том захтеву мора посебно одлу
чити. Доносилац акта сматра да су одредбе члана 96. Закона у потпуности
усклађене са чланом 58. Устава којом је утврђено мирно уживање својине и
других имовинских права стечених на основу закона, те да с обзиром на то
да коначну одлуку доноси суд, не постоји основ за „произвољно понашање“
органа стечајног поступка, с обзиром на то да је суд орган који суди на осно
ву Устава и закона. Такође се истиче да се оспореном законском одредбом
не регулише процесноправна сит уација за коју се тврди да није у складу са
Уставом, већ се ради о правној празнини, која је предмет одлучивања суда
и судског поступка, „који даје својим правним тумачењем кроз судску прак
су у виду правних ставова са свог становишта, схватања исказана у судским
одлукама“, те да је ради отклањања нејасноћа и питања која су се поставила
пред Уставним судом, чланом 113. Предлога Закона о стечају регулисано у
којим случајевима потраживање пријављено на основу извршне исправе мо
же бити оспорено, па је на тај начин отклоњена правна празнина у Закону.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио:
Одредбама члана 96. ст. 1. до 10. Закона о стечајном поступку („Слу
жбени гласник РС“, број 84/04) било је прописано, поред осталог, да се по
верилац чије је потраживање оспорено упућује на парницу ради утврђи
вања оспореног потраживања, коју може да покрене у року од осам дана
од дана пријема закључка о оспореним потраживањима (став 1), да се на
парницу упућује поверилац који је оспорио потраживање другог поверио
ца признато од стране стечајног управника, а да се оспорено потраживање
сматра признатим ако поверилац који је оспорио потраживање другог по
вериоца не покрене парницу у законом прописаном року (став 2), дужност
да се обавести стечајно веће о покретању парничног поступка (став 3), по
следице пропуштања обавештења (став 4), могућност и услови под којима
о оспореном потраживању одлучује стечајни судија као арбитар појединац,
односно арбитражно веће у арбитражном поступку (ст. 5. до 10).
С обзиром на то да је одредбом члана 96. став 1. Закона о стечајном
поступку било уређено упућивање на парницу сваког повериоца чије је
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потраживање оспорено, по оцени Уставног суда, произлазило је да се и у
случају оспоравања потраживања пријављеног на основу извршне исправе,
на парницу упућује поверилац, а не стечајни управник који је то потражи
вање оспорио, будући да та сит уација није била посебно уређена законом.
Стога је Уставни суд оценио да је овакво законско решење давало сте
чајном управнику законску могућност да, без икаквих ограничења, оспо
рава потраживање повериоца који према стечајном дужнику има правно
снажну и извршну исправу, а стечајном већу право да упућује на парницу
и повериоца који има правноснажну и извршну судску одлуку, што је до
водило до тога да правноснажна и извршна исправа губи правно дејство
материјалне правоснажности, чиме се задирало у саму суштину стеченог
права из судске прес уде, те се доводило у питање остваривање Уставом за
јемченог права на мирно уживање својине и других имовинских права сте
чених на основу закона из члана 58. став 1. Устава, као и начела да су суд
ске одлуке обавезне за све и не могу бити предмет ванс удске контроле, из
члана 145. став 3. Устава.
У току поступка пред Уставним судом оспорени Закон је престао да ва
жи 24. јануара 2010. године, даном почетка примене Закона о стечају („Слу
жбени гласник РС“, број 104/09). Одредбом члана 117. став 1. новог Зако
на прописано је да се поверилац чије је потраживање оспорено упућује на
парницу ради утврђивања оспореног потраживања, коју може да покрене
у року од осам дана од дана пријема закључка из члана 116. овог закона, од
носно од дана истека рока за медијацију у складу са чланом 115. овог зако
на. Међутим, одредбом става 5. истог члана Закона предвиђен је изузетак
од претходно установљеног правила, а који се управо односи на сит уацију
када се оспорава потраживање које је пријављено на основу раније донете
извршне исправе. Наиме, одредба члана 117. став 5. важећег Закона про
пис ује да у случају оспоравања потраживања пријављених на основу извр
шне исправе стечајни судија закључком упућује стечајног управника или
повериоца који је оспорио потраживање на парницу, у складу са ставом
1. овог члана, а оспорено потраживање се сматра признатим ако стечајни
управник или поверилац не покрене поступак у законом прописаном року.
Полазећи од тога да су одредбе Закона о стечајном поступку у однос у
на које је Уставни суд покренуо поступак за оцену уставности у току по
ступка пред Уставним судом престале да важе и да су наведеним законо
давним решењима садржаним у одредбама новодонетог Закона о стечају
отклоњена спорна уставноправна питања због којих је Суд покренуо посту
пак, Уставни суд је, на основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о Уставном
суду („Службени гласник РС“, број 109/07), обуставио поступак за оцену
уставности одредаба члана 96. Закона о стечајном поступку.
Имајући у виду изнето, а на основу одредбе члана 46. тачка 7) Закона о
Уставном суду, Уставни суд је донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-69/2009 од 6. октобра 2011. године
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Закон о државном премеру и катастру
и уписима права на непокретностима
(„Службени гласник РС“, бр. 83/92, 53/93, 67/93,
48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 и 101/05)
– чл. 105, 106. и 106ж, чл. 131. до 133. и члан 136в став 4.
Закон чије су одредбе оспорене престао је да важи. Важећим Зако
ном о државном премеру и катастру на другачији начин је уређена судска
заштита појединачних аката, моменат уписа у катастар непокретности,
те могућност примене одредаба закона којим се уређују својина и друга
стварна питања поводом уписа стварних права, а како Суд није нашао
да постоје штетне последице због којих би поступак требало наставити,
одлучио је да га обустави.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Обуставља се поступак за оцену уставности одредаба чл. 105, 106. и
106ж и члана 136в став 4. Закона о државном премеру и катастру и упи
сима права на непокретностима („Службени гласник РС“, бр. 83/92, 53/93,
67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 и 101/05).
2. Одбацује се иницијатива за утврђивање неуставности одредаба чл.
131. до 133. Закона из тачке 1.
Образложење
Уставном суду поднетe су иницијативе за покретање поступка за оце
ну уставности одредаба Закона о државном премеру и катастру и уписима
права на непокретностима („Службени гласник РС“, бр. 83/92, 53/93, 67/93,
48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 и 101/05) наведених у изреци.
У иницијативи којом су оспорене одредбе чл. 105, 106. и 106ж Закона
тражи се оцена уставности у однос у на члан 32. став 1, члан 36. и члан 198.
Устава. Као разлог оспоравања одредбе члана 105. Закона наводи се да се
том одредбом „онемогућују“ странке да остварују судску заштит у, уколи
ко су им повређена стварна и друга права, те да је нелогично да странка
има право на подношење ванредних правних лекова, а да јој је онемогуће
на судска заштита подношењем тужбе у управном спору, тим пре што истим законом није предвиђена друга судска заштита, док се за одредбу члана
106, по којој се упис промене врши на основу коначног уместо правносна
жног решења и одредбу члана 106ж Закона, којом је прописан субјективни
и објективни рок за подношење тужбе за брисање уписа права на непокрет
ностима, поставља питање како је могуће да законодавац ограничи рок за
подношење тужбе за брисање права на непокретности, кад се право своји
не стиче тек укњижбом, односно уписом у одговарајуће књиге, с обзиром
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на то да је чланом 37. Закона о основама својинскоправних односа („Слу
жбени лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90 и „Службени лист СРЈ“, број 29/96) про
писано да власник може тужбом захтевати од држаоца повраћај индивиду
ално одређене ствари и да право на подношење тужбе не застарева.
У иницијативи којом су оспорене одредбе чл. 131. до 133. Закона наво
ди се да је тим одредбама утврђено право Републичког геодетског завода
да за исте радње, поред наплаћивања таксе наплаћује посебну накнаду, чи
ме се омогућава да странку корисника услуга Републичког геодетског за
вода изложе допунском плаћању за радњу која је финансијски покривена
плаћањем таксе. Из ове незаконитости, која није постојала до измена За
кона у „Службеном гласнику РС“, број 34/01, којом је било прописано да
се накнада не плаћа ако је за услугу предвиђено плаћање административ
не таксе, по наводима иницијатора, „широм су отворена врата“ за незако
нито увођење посебне накнаде и за радње за које је прописана такса, и то у
износима који су 10–20 пута већи од прописане таксе и који нис у ни у ка
квој вези са евент уално повећаним трошковима. Оцена уставности ових
одредаба Закона је тражена у однос у на члан 91. став 1. Устава.
У иницијативи којом се оспорава одредба члана 136в став 4. Закона,
наводи се да је Уставом својина заштићена судском заштитом, а да је оспо
реном одредбом Закона ова уставна категорија укинута, што је супротно
чл. 22. и 198. Устава.
Чланом 112. Закона о Уставном суд у („Службени гласник РС“, број
109/07) прописано је да ће се поступци пред Уставним судом започети пре
дана ступања на снагу овог закона, окончати по одредбама овог закона.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио:
Оспореним одредбама чл. 105, 106. и 106ж Закона било је прописано:
да се против решења којим се у току одржавања премера и катастра непо
кретности дозвољава упис промене у катастарском операт у, као и против
решења којим се одбија упис промене, може изјавити жалба у року од 15 да
на од дана пријема решења, да се жалба подноси Републичком геодетском
заводу преко организационе јединице која је донела првостепено решење,
да у жалби одлучује Републички геодетски завод, те да се против решења
донетог по жалби не може водити управни спор (члан 105); да се упис про
мена на непокретностима врши кад решење о дозволи уписа постане ко
начно (члан 106); да лице које сматра да је уписом права на непокретности
повређено његово књижно право, може тужбом надлежном суду тражити
брисање уписа у року од три месеца од дана сазнања за извршење уписа, нај
доцније у року од две године од дана извршења уписа (члан 106ж). Оспоре
ним одредбама чл. 131. до 133. Закона било је уређено плаћање накнаде за
коришћење података премера, катастра непокретности и водова и разгле
дање катастра непокретности, као и за услуге које пружа Републички гео
детски завод, с тим што је висина те накнаде зависила од висине трошкова
њиховог прикупљања, обраде и уношења у евиденције, броја могућих ко
рисника, података, садржине и обима података и степена њихове употре
бљивости, а висину ове накнаде утврђивала је Влада, док су средства која
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од такса, односно накнада за коришћење, разгледање података, премера и
катастра непокретности и водова и накнада од услуга оствари Републич
ки геодетски завод били приход буџета Републике, а могла су се користи
ти за рад и опремање Завода.
Према одредбама члана 136в Закона, чији је став 4. оспорен, лице које
је имало правни интерес могло је у року од две године од дана почетка при
мене катастарског операта из члана 136б овог закона поднети захтев за ис
правку уписа у катастарском операт у, ако сматра да је извршен погрешан
упис у погледу носиоца права или другог податка о непокретности, о че
му се одговарајућа правна поука уноси у решење из члана 136б став 3. овог
закона (став 1), против решења донетог по том захтеву може се изјавити
жалба Републичком геодетском заводу, у року од 15 дана од дана пријема
решења (став 3), с тим што се према оспореном ставу 4. истог члана 136в,
против решења Републичког геодетског завода донетог по жалби из става
3. овог члана не може водити управни спор.
Оспорени Закон о државном премеру и катастру донет је и мењан у
време важења Устава Републике Србије од 1990. године, који је у члану 124.
став 4. утврђивао да се само законом може изузетно у одређеним врстама
управних ствари искључити управни спор. Закон је престао да важи у току
поступка пред Уставним судом, 11. септембра 2009. године, на основу чла
на 199. Закона о државном премеру („Службени гласник РС“, број 72/09),
осим одредаба члана 67. став 1. и члана 105. став 3. које су престале да ва
же 1. јануар
 а 2010. године.
Основно уставноправно питање које је постављено иницијативама је
немогућност остваривања судске заштите против другостепеног решења
Републичког геодетског завода, будући да је чланом 198. став 2. Устава Ре
публике Србије од 2006. године утврђено да се законитост коначних поје
диначних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону заснова
ном интерес у подлеже преиспитивању пред судом у управном спору, ако у
одређеном случају законом није предвиђена другачија заштита, док је оспо
реним одредбама члана 105. и члана 136в став 4. Закона изричито искљу
чена могућност вођења управног спора.
Како је по оцени Уставног суда, сврха уставног јемства из члана 198.
Устава да свако лице на које се односи појединачни акт којим се одлучује
о његовом праву, обавези или на закону заснованом интерес у, објективно
буде у могућности да против појединачног акта користи судску заштит у,
а из целине одредби оспореног Закона, а посебно члана 106ж истог зако
на произлази да је право на судску заштит у прописано само за лица која
сматрају да им је уписом повређено књижно право, а не и лица чије право
није уписано, то се основано могло поставити питање сагласности наведе
них одредби Закона са Уставом од 2006. године који је, као што је наведе
но, на другачији начин у однос у на Устав од 1990. године уредио судску за
штит у појединачних аката.
Међутим, важећи Закон о државном премеру и катастру пропис ује:
да се овим законом уређују стручни послови и послови државне управе
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који се односе на државни премер, катастар непокретности, катастар водо
ва, основне геодетске радове, адресни регистар, топографско-картограф
ску делатност, процену вредности непокретности, геодетско-катастарски
информациони систем и Националну инфраструкт уру геопросторних по
датака и геодетски радови у инжењерско-техничким пословима (члан 1);
да се на поједина питања уписа стварних права која нис у уређена овим за
коном сходно примењују одредбе закона којим се уређује својина и друга
стварна права, а на поједина питања поступка која нис у уређена овим за
коном сходно примењују одредбе закона којим се уређује општи управни
поступак (члан 7); да се упис у катастар непокретности врши даном доно
шења решења којим је упис дозвољен, уз упис по службеној дужности забе
лежбе ради чињења видљивим да решење о упис у није коначно, да се упис
у катастар непокретности врши и на основу другостепеног решења којим
се дозвољава упис или на основу судске одлуке из управног спора, даном
пријема другостепеног решења односно судске одлуке, с тим што се у слу
чајевима из става 1. и 2. овог члана подразумева и брисање права на не
покретности, као и брисање уписа извршеног првостепеним решењем ко
је је поништено (члан 128); да се против другостепених решења донетих у
складу са одредбама овог закона може водити управни спор те да се када
се управни спор води против другостепеног решења донетог у поступку
оснивања или обнове катастра непокретности, оснивање катастра водова
као и њиховог одржавања, Завод по службеној дужности на непокретно
сти, односно воду упис ује забележбу ради чињења видљивим да је управ
ни спор покренут (члан 180).
Према члану 57. тачка 1) Закона о Уставном суду, Суд ће обустави по
ступак кад је акт усаглашен с Уставом или законом а није оцењено да због
последица неуставности или незаконитости треба донети одлуку зато што
нис у отклоњене последице неуставности или незаконитости.
Уставни суд је, имајући у виду пре свега уставну претпоставку да овај
суд оцењује уставност и законитост важећих општих аката, а може оцењи
вати и опште акте чија је оцена тражена пре истека рока од шест месеци од
њиховог престанка и у случају када општи акт чија је уставност, односно
законитост предмет оцене, престане да важи у току трајања поступка пред
Судом, оценио да је важећим Законом о државном премеру и катастру на
другачији начин уређена судска заштита појединачних аката, моменат упи
са у катастар непокретности, те могућност примене одредаба закона којим
се уређују својина и друга стварна питања поводом уписа стварних права,
па Суд не налази да постоје штетне последице због којих би требало наста
вити поступак.
Полазећи од наведеног, Уставни суд је, сагласно члану 57. став 1. тачка
1) Закона о Уставном суду, решио као у тачки 1. изреке.
Поводом иницијативе којом се оспоравају одредбе чл. 130. до 133. За
кона, Уставни суд је оценио да иницијатор не даје уставноправне разло
ге за тражену оцену наведених одредаба Закона, нити се разлози који су
дати могу довести у везу са чланом 91. став 1. Устава у однос у на који је
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тражена оцена, те је, сагласно члану 36. став 1. тачка 4) Закона о Уставном
суду, решио као у тачки 2. изреке.
Имајући у виду изнето, а на основу одредаба члана 46. тачка 7) Закона
о Уставном суду и члана 84. Пословника о раду Уставног суда („Службе
ни гласник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), Уставни суд је донео Решење као
у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУ-21/2007 од 27. октобра 2011. године

Закон о средствима у својини Републике Србије
(„Службени гласник РС“, бр. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97 и 101/05)
Уставни суд је констатовао да је након доношења Решења о покретању
поступка за оцену уставности оспореног Закона, тај закон престао да ва
жи, а да, према новом Закону о јавној својини, јавну својину чине право
својине Републике Србије – државна својина, право својине аутономне
покрајине – покрајинска својина и право својине јединице локалне са
моуправе, као и да аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
управљају својом имовином на начин предвиђен законом, те је Суд обу
ставио поступак, јер је оценио да нема последица неуставности због којих
би требало донети одлуку о утврђивању неуставности оспореног Закона
у време његовог важења.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Обуставља се поступак за оцену уставности Закона о средствима у
својини Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 3/96, 54/96,
32/97 и 101/05).
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оце
ну уставности Закона о средствима у својини Републике Србије наведеног
у изреци. Подносиоци иницијативе сматрају да оспорени Закон није у са
гласности са одредбaма члана 87. став 4, члана 183. став 5. и члана 190. став
4. Устава. Ово из разлога што из одредаба чл. 1, 8. и 47. Закона произла
зи да је у државној својини сва покретна и непокретна имовина аутоном
не покрајине и јединица локалне самоуправе, односно да је власник ових
средстава Република, те да сагласно том закону територијалне јединице не
мају никакву имовину већ се сматрају само корисницима средстава (имо
вине) у државној својини. Имајући у виду да законска дефиниција државне
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својине, како наводе, прожима цео закон, сматрају да је оспорени Закон у
целини у супротности са Уставом.
Уставни суд је иницијативу доставио на мишљење Народној скупшти
ни сагласно Закључку са седнице одржане 15. октобра 2009. године, које је у
остављеном року добијено. На захтев Народне скупштине Уставни суд је, на
основу одредаба члана 48. и 55. став 1. Закона о Уставном суду („Службени
гласник РС“, број 109/07) и члана 82. став 2. Пословника о раду Уставног суда
(„Службени гласник РС“, бр, 24/08 и 27/08), на седници одржаној 9. јуна 2010.
године, донео Закључак о застајању са поступком оцене уставности оспо
реног Закона до 31. децембра 2010. године и дао могућност Народној скуп
штини да до тог рока усагласи Закон са Уставом. Како Народна скупштина у
остављеном року није поступила по наведеном закључку, Уставни суд је, са
гласно одредби члана 55. став 2. Закона о Уставном суду, наставио поступак.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је Закон о средствима
у својини Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 3/96, 54/96,
32/97 и 101/05) донет на основу Устава Републике Србије од 1990. године,
којим је на битно различитим правним основама био успостављен систем
односа у области које уређује овај закон, те да су оспореним Законом, са
гласно одредби члана 73. став 5. тада важећег Устава Савезне Републике
Југославије уређени положај и права органа и организација у Републици у
погледу располагања средствима у државној својини Републике, у ком об
лику својине су била и средства аутономних покрајина и јединица локалне
самоуправе, као и средства јавних предузећа и установа чији су оснивачи
ови облици територијалног уређења Републике. Уставни суд је констато
вао и да је Устав Републике Србије од 1990. године на основу кога је оспо
рени Закон донет, престао да важи.
Устав Републике Србије који је на снази јемчи приватну, задружну и
јавну својину и као јавну својину одређује три посебна својинска облика,
и то државну својину, својину аутономних покрајина и својину јединица
локалне самоуправе (члан 86); утврђује да су природна богатства, добра за
које је законом одређено да су од општег интереса и имовина коју кори
сте органи Републике Србије у државној имовини и да у државној имови
ни могу бити и друге ствари и права, у складу са законом, као и да се имо
вина аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, начин њеног
коришћења и располагања, уређују законом (члан 87. ст. 1. и 4); да аутоном
не покрајине и јединице локалне самоуправе управљају својом имовином
у складу са законом (члан 183. став 5, члан 190. став 4).
С обзиром на то да је истекао крајњи рок за усаглашавање републичких
закона са Уставом одређен чланом 15. Уставног закона за спровођење Уста
ва Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06), као и да Народна
скупштина у року којим је Закључком Уставног суда одређен застој поступ
ка, није усагласила оспорени Закон са Уставом од 2006. године, Уставни суд
је на седници од 23. јуна 2011. године донео Решење којим је покренуо по
ступак за оцену сагласности оспореног Закона са Уставом. Наиме, полазе
ћи од тога да је оспорени Закон о средствима у својини Републике Србије
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донет на основама и начелима раније важећег Устава и да као државну сво
јину, поред средстава у својини Републике, одређује и „средства која су, у
складу са законом, стечена, односно која стекну: органи и организације је
диница територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавне службе
(јавна предузећа, установе) и друге организације чији је оснивач територи
јална јединица“, као и да је уређивање својинских права на тим средствима
засновано на њиховом законском одређењу као средстава у државној сво
јини, Уставни суд је оценио да се основано поставља питање сагласности
оспореног Закона са оним одредбама Устава које, поред државне, као обли
ке јавне својине утврђују и својину аутономне покрајине и својину једини
ца локалне самоуправе, те право ових облика територијалне организације
да, у складу са законом, самостално управљају својом имовином.
Уставни суд је констатовао и да је након доношења Решења о покрета
њу поступка за оцену уставности оспореног Закона, Народна скупштина
донела Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11) и да је
даном ступања на снагу тог закона, односно 6. октобра 2011. године, пре
стао да важи оспорени Закон о средствима у својини Републике Србије. С
обзиром на то да је оспорени Закон престао да важи, а да према Закону о
јавној својини јавну својину која је уређена тим законом чине право своји
не Републике Србије – државна својина, право својине аутономне покра
јине – покрајинска својина и право својине јединице локалне самоуправе
– општинска, односно градска својина, као и да аутономне покрајине и је
динице локалне самоуправе управљају својом имовином на начин предви
ђен законом, Уставни суд је, сагласно одредби члана 57. тачка 1) Закона о
Уставном суду, обуставио поступак, јер је оценио да због отклањања по
следица неуставности не треба донети одлуку о утврђивању неуставности
оспореног Закона у време његовог важења.
Полазећи од изложеног, Уставни суд је, на основу одредбе члана 46. тач
ка 7) Закона о Уставном суду, донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-33/2009 од 8. децембра 2011. године

Закон о Високом савет у судства
(„Службени гласник РС“, бр. 116/08 и 101/10)
– члан 52. ст. 5. и 6. и члан 56.
Оспореним законским решењима предвиђено је различито поступа
ње за избор судија на сталну судијску функцију за ограничени број су
дија који су изборни чланови првог састава Високог савета судства, због
правне сит уације у којој су се нашли на основу прелазних решења утвр
ђених Уставним законом за спровођење Устава и Законом о Високом са
вет у судства, у време спровођења поступка за општи избор судија у Ре
публици Србији.
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Такво законско решење има објективно и разумно оправдање и на тај
начин није повређено уставно начело забране дискриминације из члана
21. Устава, право на рад из члана 63. Устава и право на ступање на јавне
функције под истим условима из члана 53. Устава, нити члан 14. Европске
конвенције за заштит у људских права и основних слобода и члан 1. Про
токола 12 уз Конвенцију, којима се гарант ује забрана дискриминације по
свим основима као и у члану 21. Устава, те Уставни суд, сагледавајући спо
рна уставноправна питања, није нашао основа за даље вођење поступка.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Обуставља се поступак за оцену сагласности одредаба члана 56. Зако
на о Високом савет у судства („Службени гласник РС“, бр. 116/08 и 101/10)
са Уставом и потврђеним међународним уговором.
2. Одбацују се захтеви за оцену уставности и сагласности са потврђе
ним међународним уговором одредаба члана 52. ст. 5. и 6. Закона из тачке 1.
Образложење
Уставном суду поднето је више иницијатива истоветне садржине за по
кретање поступка за оцену уставности одредаба члана 52. ст. 5. и 6. и чла
на 56. Закона о Високом савет у судства („Службени гласник РС“, бр. 116/08
и 101/10).
Уставни суд је, на седници одржаној 4. јуна 2009. године, донео Решење
којим није прихватио иницијативе за покретање поступка за оцену устав
ности одредаба члана 52. ст. 5. и 6. Закона, којима је прописан начин избо
ра судија – кандидата за чланове првог састава Високог савета судства, на
шавши да наводи иницијатива нису основани. Међутим, везано за одредбе
члана 56. Закона, којима је уређен стат ус изборних чланова Високог савета
судства из реда судија по престанку мандата у првом саставу Савета, Суд је
оценио да се основано поставља питање сагласности наведених одредаба
Закона са Уставом утврђеним принципом једнакости грађана и забране дис
криминације из члана 21. Устава, са Уставом зајемченим правом на учешће
у управљању јавним пословима из члaна 53. Устава, као и са начелом забра
не дискриминације из члана 14. Европске конвенције за заштит у људских
права и основних слобода и члана 1. Протокола 12 уз Европску конвенци
ју. Сагласно наведеном, Уставни суд је својим Решењем од 4. јуна 2009. го
дине покренуо поступак за оцену уставности одредаба члана 56. Закона о
Високом савет у судства и њихове сагласности са потврђеним међународ
ним уговором. Наведено решење Уставни суд је доставио Народној скуп
штини на одговор, сагласно одредби члана 82. став 1. тачка 10. Пословни
ка о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11).
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Законодавни одбор Народне скупштине је доставио одговор Суду 29.
јула 2009. године. У одговору се истиче да се оспореним одредбама, које
имају карактер прелазних одредаба, уређује настављање судијске функци
је изборних чланова првог састава Високог савета судства из реда судија
након престанка мандата у Савет у. Имајући у виду одредбу члана 12. став
3. Закона о Високом савет у судства, према којој за време трајања мандата,
судија који је члан Савета не може бити биран за судију другог суда, оспо
реном одредбом члана 56. став 1. даје се могућност судији изборном члану
Савета првог састава, да настави да обавља судијску функцију у непосред
но вишем суду у однос у на суд у којем је обављао судијску функцију, а из
разлога што ове судије не могу да конкуришу за избор на судијску функци
ју за време трајања мандата у Савет у. При томе, Високи савет судства мора
да утврди да ли изборни чланови Савета испуњавају све потребне услове
за избор судија у непосредно виши суд и да на основу тога донесе одлуку о
настављању судијске функције у складу са ставом 3. члана 56. Закона. Та
ко, по наводима доносиоца оспореног акта, члан 56. Закона представља га
ранцију судијама члановима првог састава Високог савета судства да могу
да наставе вршење судијске функције после окончања мандата у Савет у и
спречава да ове судије трпе штет у због чланства у Савет у.
У току поступка пред Уставним судом са овим предметом је спојен устав
носудски предмет IУз-85/2011 у коме је поднето више предлога за покретање
поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним
уговором истих одредаба Закона о Високом савет у судства. Како је из садр
жине поднетих предлога Уставни суд утврдио да су разлози за оспоравање
одредаба члана 52. ст. 5. и 6. Закона о Високом савет у судства идентични са
разлозима за њихово оспоравање у иницијативама поднетим у овом устав
носудском предмет у, о којима је Уставни суд већ заузео став и донео Реше
ње IУз-44/2009 на седници од 4. јуна 2009. године којим није прихватио на
ведене иницијативе, то је Уставни суд одбацио захтеве предлагача за оцену
уставности и сагласности са потврђеним међународним уговором наведе
них одредаба члана 52. ст. 5. и 6. Закона о Високом савет у судства, којима је
прописан начин избора судија – кандидата за чланове првог састава Висо
ког савета судства, јер из нових навода, разлога и поднетих доказа не про
излази да има основа за поновно одлучивање. Сагласно наведеном, Уставни
суд је, на основу одредбе члана 46. тачка 8) Закона о Уставном суду („Слу
жбени гласник РС“, број 109/07), решио као у тачки 2. изреке.
Поводом оцене уставности оспорених одредаба члана 56. Закона, Устав
ни суд је наставио јединствен поступак по поднетим предлозима и иници
јативама.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио следеће:
Законом о Високом савет у судства уређени су положај, надлежност, ор
ганизација и начин рада Високог савета судства (у даљем тексту: Савет),
услови и поступак за избор изборних чланова Савета, трајање мандата и
престанак њихове функције и обезбеђење услова и средстава за рад Савета.
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Глава VII Закона (чл. 50. до 62) садржи прелазне и завршне одредбе, ме
ђу којима су и оспорене одредбе члана 56. Закона. Одредбама члана 55. ст.
1. и 3. Закона се предвиђа да изборним члановима првог састава Савета из
реда судија престаје мандат даном ступања на функцију изборних чланова
сталног састава, а најкасније истеком мандата од пет година, као и да избор
ним члановима првог састава Савета функција престаје и у свим осталим
случајевима прописаним одредбама овог закона. Случајеви у којима дола
зи, односно може доћи до престанка функције чланова Савета прописани
су одредбама чл. 39. и 41. Закона и то тако што је чланом 39. ст. 2. и 3. про
писано да изборним члановима престаје функција у Савет у трајним губит
ком радне способности за обављање функције члана Савета, оставком на
чланство у Савет у, истеком мандата и разрешењем, док је одредбом члана
41. предвиђено да се изборни члан Савета разрешава функције пре истека
времена на које је изабран ако функцију члана Савета не врши у складу са
Уставом и законом и ако буде осуђен за кривично дело на безусловну ка
зну затвора, односно за кривично дело које га чини недостојним за врше
ње функције члана Савета.
Оспореним одредбама члана 56. Закона прописано је: да изборни члан
из реда судија, престанком мандата у првом саставу Савета, наставља да
обавља судијску функцију у непосредно вишем суду у односу на суд у којем
је обављао судијску функцију, под условом да испуњава услове за избор су
дије у том суду (став 1); да судија наставља да обавља судијску функцију у
суду који је преузео надлежност суда у којем је обављао судијску функцију,
уколико не испуњава услове за избор судије у непосредно вишем суду (став
2); да одлуке из ст. 1. и 2. овог члана доноси Савет у сталном саставу (став 3).
Уставом Републике Србије утврђено је: да се владавина права оства
рује слободним и непосредним изборима, уставним јемствима људских и
мањинских права, поделом власти, независном судском влашћу и повино
вањем власти Уставу и закону (члан 3. став 2); да је правни поредак једин
ствен, уређење власти почива на подели власти на законодавну, извршну и
судску, с тим што се однос три гране власти заснива на равнотежи и међу
собној контроли, као и да је судска власт независна (члан 4); да су пред Уста
вом и законом сви једнаки и да свако има право на једнаку заштит у, без дис
криминације, тако што је забрањена свака дискриминација, непосредна или
посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, национал
не припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког
или другог уверења, имовног стања, култ уре, језика, старости и психичког
или физичког инвалидитета (члан 21. ст. 1, 2. и 3); да грађани имају право
да учествују у управљању јавним пословима и да под једнаким условима
ступају у јавне службе и на јавне функције (члан 53); да Република Србија,
између осталог, уређује и обезбеђује поступак пред судовима и другим др
жавним органима, као и организацију, надлежност и рад републичких орга
на (члан 97. тач. 2. и 16); да Народна скупштина, на предлог Високог савета
судства, бира за судију лице које се први пут бира на судијску функцију, а да
Високи савет судства, у складу са законом, бира судије за трајно обављање
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судијске функције, у истом или другом суду и одлучује о избору судија ко
ји су на сталној судијској функцији у други или виши суд (члан 147. ст. 1, 3.
и 4); да је Високи савет судства независан и самосталан орган који обезбе
ђује и гарант ује независност и самосталност судова и судија (члан 153. став
1); да Високи савет судства бира и разрешава судије, у складу са Уставом и
законом, предлаже Народној скупштини избор судија приликом првог из
бора на судијску функцију, предлаже Народној скупштини избор председ
ника Врховног касационог суда и председника судова, у складу са Уставом
и законом, учествује у поступку за престанак функције председника Врхов
ног касационог суда и председника судова, на начин предвиђен Уставом и
законом, као и да врши и друге послове одређене законом (члан 154); да су
потврђени међународни уговори и општеприхваћена правила међународ
ног права део поретка Републике Србије и да потврђени међународни уго
вори не смеју бити у супротности са Уставом (члан 194. став 4).
Одредбом члана 6. став 3. Уставног закона за спровођење Устава Репу
блике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) утврђено је да ће у року
од 90 дана од дана ступања на снагу закона из члана 5. став 2. овог закона
(закони из области правосуђа), Народна скупштина изабрати изборне чла
нове Високог савета судства и Државног већа тужилаца, с тим што ће чла
нове из реда судија, односно јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца
за први састав Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца
бирати из реда судија, односно јавних тужилаца и заменика јавних тужи
лаца који се у време избора налазе на судијској, односно функцији јавног
тужиоца или заменика јавног тужиоца.
Одредбом члана 14. Европске конвенције за заштит у људских права и
основних слобода („Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, бр. 9/03
и 5/05) утврђено је да се уживање права и слобода предвиђених у овој Кон
венцији обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су
пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење,
национално или социјално порекло, веза с неком националном мањином,
имовно стање, рођење или други стат ус, док је одредбом члана 1. Протоко
ла 12. уз ову конвенцију одређено да ће се свако право које закон предвиђа
остваривати без дискриминације по било ком основу као нпр. полу, раси,
боји коже, језику, вероисповести, политичком или другом мишљењу, на
ционалном или друштвеном пореклу, повезаности с неком националном
мањином, имовини, рођењу или другом стат ус у и да јавне власти неће ни
према коме вршити дискриминацију по претходно наведеним основима.
Из наведених одредаба следи да су права гарантована Европском конвен
цијом и Протоколом 12 који је њен саставни део истоветна начелу једна
кости и забрани дискриминације, утврђеним одредбама члана 21. Устава.
Законом о судијама („Службени гласник РС“, бр. 109/08, 58/09, 104/09
и 101/10) прописано је: да је приликом избора и предлагања за избор су
дије забрањена дискриминација по било ком основу (члан 46. став 1); да
избор судија оглашава Високи савет судства (члан 47. став 1); да се при
јаве за избор подносе Високом савет у судства, у року од 15 дана од дана
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објављивања огласа у ‘’Службеном гласнику Републике Србије’’(члан 48.
став 1); да судије на сталну функцију бира Високи савет судства (члан 52.
став 1). Прелазним одредбама тог закона предвиђено је, између осталог, да
ће се избор судија, у складу са тим законом, извршити најкасније до 1. де
цембра 2009. године (члан 100. став 2).
Полазећи од наведеног Уставни суд је утврдио да из структ уре Зако
на о Високом савет у судства, као и из садржине оспорених одредаба чла
на 56. овог закона, произлази да се ради о прелазним законским решењи
ма којима се уређује стат ус изборних чланова Савета из реда судија након
престанка мандата у првом саставу Високог савета судства. Како, сагласно
одредби члана 97. тач. 2. и 16. Устава, Република Србија, поред осталог, уре
ђује и обезбеђује поступак пред државним органима, као и организаци
ју, надлежност и рад републичких органа, а Високи савет судства је, пре
ма члану 153. став 1. Устава, независан и самосталан орган, то је, по оцени
Суда, законодавац био овлашћен да уреди питање правног положаја избор
них чланова Савета из реда судија након престанка мандата у овом органу.
Штавише, имајући у виду одредбу члана 6. став 3. Уставног закона за спро
вођење Устава Републике Србије, којим је утврђен начин избора и састав
изборних чланова из реда судија за први састав Савета, као и одредбе чла
на 100. став 2. Закона о судијама којима је орочен избор судија на сталну
судијску функцију, Уставни суд налази да је законско уређивање овог пи
тања, у конкретном случају, било нужно. Међутим, уставноправно пита
ње је да ли су предвиђена законска решења сагласна са Уставом, конкрет
но, да ли се њима правни положај изборних чланова првог састава Савета
из реда судија мења на начин да се тиме повређују уставна начела забране
дискриминације, Уставом зајемчена људска права и Уставом утврђени по
ложај Високог савета судства.
Разматрајући спорна уставноправна питања Уставни суд је најпре кон
статовао да је одредбом члана 6. став 3. Уставног закона утврђено једно пре
лазно решење које се односи на избор чланова првог састава Савета из реда
судија. Овим решењем је утврђено да ће њихов избор извршити Народна
скупштина у року од 90 дана од дана ступања на снагу усклађених закона
из области правос уђа са Уставом и да се они бирају из реда судија који се
у време избора налазе на судијској функцији. То значи да су судије које су
изабране на функцију члана првог састава Савета биле судије затечене на
обављању сталне судијске дужности, сагласно тада важећем Закону о су
дијама, јер је тек предстојао поступак општег избора судија на сталну су
дијску функцију, који су тек након стицања таквог стат уса, сагласно чла
ну 153. став 4. Устава, могли бити изборни чланови Савета из реда судија.
Према томе, Уставним законом је само за први сазив Савета утврђен спе
цифичан састав судија изборних чланова тог Савета, имајући у виду да је
управо овај орган требало да спроведе општи изборни поступак судија на
сталну судијску функцију.
Међутим, њихов положај у Савет у од тренутка избора за члана Савета
првог састава је одређен Законом о Високом савет у судства. Тако је одредбом
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члана 11. став 1. овог закона прописано да се изборни члан Савета из реда
судија ослобађа вршења судијске функције за време обављања функције у
Савет у, док је одредбом члана 12. став 2. истог закона прописано да за вре
ме трајања мандата, судија који је члан Савета не може бити биран за су
дију другог суда. Из наведеног следи да је судијама које су биране на јавну
функцију члана Савета системским законским решењем обезбеђено ‘’ми
ровање’’ судијске функције за време обављања јавне функције члана Саве
та и повратак у исти суд из кога су изабране на ову функцију, након исте
ка мандата у овом телу. Међутим, из прелазних одредаба Закона о Високом
савет у судства очигледно је да је законодавац направио разлику између Са
вета у сталном саставу и Савета у првом саставу. Наиме, Савет у првом са
ставу је специфичан из више разлога: најпре, то је орган чије време посто
јања је орочено Законом, што га чини привременим прелазним решењем
до успостављања Савета у сталном саставу; затим, то је орган који има два
основна задатка да изврши у свом ороченом мандат у, а то су – да спрове
де општи изборни поступак за све судије у Републици Србији до 1. децем
бра 2010. године и да организује и спроведе прве изборе за изборне члано
ве Савета у сталном саставу, које ће предложити Народној скупштини ради
доношења одлуке о избору; и најзад, то је орган за који су спроведени по
себни, другачији избори за његове изборне чланове у однос у на системско
решење које предвиђа Закон о Високом савет у судства. Сагласно наведеном,
положај, састав, избор и престанак функције чланова првог састава Саве
та су уређени прелазним одредбама Закона о Високом савет у судства, јер
се ради о једном органу који представља прелазно решење до успоставља
ња Савета у пуном капацитет у, какав је утврђен Уставом и Законом о Ви
соком савет у судства, а који се и терминолошки разликује од Савета у пр
вом саставу, јер се у Закону за њега користи израз Савет у сталном саставу.
Како је основни задатак Савета у првом саставу био да изврши избор
судија на сталну судијску функцију и да предложи Народној скупштини
кандидате за избор судија који се по први пут бирају на судијску функци
ју, то је изборне чланове овог савета из реда судија довело у правно разли
чит у сит уацију у односу на све колеге судије које су аплицирале на општем
конкурс у за избор судија у судове опште и посебне надлежности, јер они
као чланови тела које тај избор врши нис у могли да учествују на том кон
курс у. Наиме, обављање функције члана првог састава Савета, мировање
обављања судијске функције за то време и немогућност избора судије члана
Савета у други суд, су представљали сметњу за учествовање на конкурсу за
избор судија на сталну судијску функцију. Како су ове судије, без своје кри
вице, доведене у сит уацију да не могу да учествују на изборима за судије на
сталну судијску функцију, то је законодавац за њих предвидео одређени вид
заштите њиховог затеченог правног положаја у коме су се нашли тренут
ком избора у први састав Савета, а зарад обављања једне јавне друштвене
функције. Наведена мера заштите је у ствари оспорено законско решење,
јер се њиме судије штите од престанка обављања судијске функције након
истека мандата изборног члана у првом саставу Савета, тј. овим законским
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решењем се предвиђа различито поступање за судије чланове првог саста
ва Савета у поступку општег избора судија на сталну судијску функцију.
Уставни суд је најпре констатовао да разлике у погледу уживања неког
права утврђеног законом унутар једне групе лице не представља дискри
минацију уколико за разликовање постоји објективно и разумно оправда
ње. Ово се огледа у томе што су чланови првог састава Савета из реда су
дија доведени у позицију којом им је онемогућено равноправно учешће са
свим судијама у поступку општег избора на основу решења из Уставног
закона и Закона о Високом савет у судства, којима је утврђен састав овог
органа, као и због промене организације судова на територији Републике
Србије, која је регулисана Законом о уређењу судова, а на основу кога су 1.
јануара 2010. године престали да постоје судови из којих су они изабрани
за чланове Савета. Што се тиче разумног оправдања за различито посту
пање законодавца унутар исте групе лица, оно постоји у чињеници да је
право сваког судије било да конкурише у сваки суд по свом избору, уколи
ко испуњава услове за обављање судијске функције на место за које конку
рише, што значи да би и за судије чланове првог састава Савета то прави
ло исто важило да су били у позицији да учествују на изборном конкурс у,
тј. била је предвиђена и могућност напредовања пријављивањем за виши
суд од онога у коме су обављали судијску функцију. Разумно оправдање за
овакво законско решење се огледа у чињеници да овим судијама није дато
ништа више од онога што је путем општег конкурса било дозвољено и за
све остале судије које су аплицирале на конкурсу за избор судија. Различи
тост овог законског решења у однос у на остале судије се огледа првенстве
но у поступку на основу кога је одлука о њиховом настављању обављања
судијске функције донета. Најпре, о њиховом настављању обављања судиј
ске функције прописано је да одлуку доноси Савет у сталном саставу, нема
аплицирања на конкурс, већ Савет доноси одлуку уколико судија испуњава
услове за напредовање. Како је одредбом става 3. члана 56. Закона пропи
сано да Савет у сталном саставу доноси одлуку како о напредовању судије
у виши суд, тако и о настављању судијске функције у суду који је преузео
надлежност суда из кога је изабран, то значи да не постоји аутоматизам у
овом поступку, наиме није предвиђено да судија члан првог састава Саве
та ex lege наставља са обављањем судијске функције. Одлуку о томе доноси
Савет у сталном саставу, који је надлежан за избор судија на сталну судиј
ску функцију и који самим тим што доноси одлуку може да цени да ли су
дија испуњава потребе услове за обављање судијске функције.
На основу свега наведеног, Уставни суд констат ује да је законодавац
оспореним законским решењем предвидео различито поступање за из
бор судија на сталну судијску функцију за групу од шест судија који су би
ли изборни чланови првог састава Савета због правне сит уације у којој су
се нашли на основу прелазних решења из Уставног закона и Закона о Ви
соком савет у судства у време спровођења поступка за општи избор судија
у Републици Србији, да се таквим различитим поступањем не врши дис
криминација у однос у на друге судије учеснике тог изборног поступка, јер
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је различито поступање у конкретној сит уацији објективно и има разумно
оправдање, као и да је надлежни орган за избор судија на сталну судијску
функцију донео одлуку о њиховом настављању обављања судијске функ
ције, при чему настављање обављања судијске функције нема значење на
ставка обављања судијске функције на којој су затечени у тренутку избора
за први састав Савета, већ избор на сталну судијску функцију, у складу са
Законом о судијама из 2008. године.
Сагласно наведеном, Уставни суд сматра да оспореним законским ре
шењем из члана 56. Закона о Високом савет у судства није повређено устав
но начело забране дискриминације из члана 21. Устава, нити у вези са тим,
право на рад из члана 63. Устава и право на ступање на јавне функције под
истим условима из члана 53. Устава.
Имајући у виду да је чланом 14. Европске конвенције за заштит у људ
ских права и основних слобода и чланом 1. Протокола 12 уз ову конвен
цију гарантована забрана дискриминације по свим основима као и у чла
ну 21. Устава, то из истих разлога, Уставни суд сматра да оспорена одредба
члана 56. Закона о Високом савет у судства није у супротности са овим по
тврђеним међународним уговором.
Како Уставни суд, сагледавајући спорна уставноправна питања, није
нашао основа за даље вођење поступка, то је обуставио поступак за оце
ну уставности оспорених одредаба члана 56. Закона о Високом савет у суд
ства, сагласно одредби члана 57. тачка 2) Закона о Уставном суду и решио
као у тачки 1. изреке.
На основу наведеног и одредаба члана 46. тач. 7) и 8) Закона о Устав
ном суду, Уставни суд је донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-44/2009 од 22. децембра 2011. године („Службени гласник РС“, број 54/12)

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ
у однос у на Решење Уставног суда IУ-44/2009
од 22. децембра 2011. године
Уставни суд је, на седници од 22. децембра 2011. године, у предмет у број
IУ- 44/2009, већином гласова, донео Решење којим се обуставља поступак
за оцену сагласности одредаба члана 56. Закона о Високом савет у судства
(„Службени гласник РС“, број 116/08) са Уставом и потврђеним међуна
родним уговором (у даљем тексту: Решење), јер „није нашао основа за да
ље вођење поступка“.
Уставни суд је у образложењу Решења, поред осталог, констатовао да је
„законодавац оспореним законским решењем предвидео различито посту
пање за избор судија на сталну судијску функцију за групу од шест суди
ја, који су били изборни чланови првог састава Савета, због правне сит уа
ције у којој су се нашли на основу прелазних решења из Уставног закона и
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Закона о Високом савет у судства у време спровођења поступка за општи
избор судија у Републици Србији, да се таквим различитим поступањем
не врши дискриминација у однос у на друге судије учеснике тог изборног
поступка јер је различито поступање, у конкретној сит уацији, објективно
и има разумно оправдање, као и да је надлежни орган за избор судија на
сталну функцију донео одлуку о њиховом настављању обављања судијске
функције, при чему настављање обављања судијске функције нема значење
наставка обављања судијске функције на којој су затечени у тренутку из
бора за први састав Савета, већ избор на сталну судијску функцију, у скла
ду са Законом о судијама из 2008. године“.
За разлику од судија које су гласале за поменуто решење, издвојила сам
мишљење из следећих разлога:
1) Подржала сам Решење којим је Уставни Суд 26. јуна 2009. године по
кренуо поступак за оцену уставности одредаба члана 56. Закона о Високом
савет у судства (у даљем тексту: Закон)1, а у коме је Суд изразио основану
сумњу у уставност оспорених одредаба Закона.
2) У поступку који је вођен о уставности члана 56. Закона до доноше
ња Решења, била сам сагласна са предлозима одлука ранијих судија изве
стилаца, који су у три наврата предлагали Суду да донесе утврђујућу одлу
ку, тј. да утврди да су поједине одредбе, односно одредбе члана 56. Закона
у целини несагласне са Уставом. Наиме, и по мом мишљењу, стоје оцене и
ставови изнети у предлозима одлуке ранијих судија известилаца да пита
ња правног положаја и стат уса судија чланова првог састава Високог савета
судства (у даљем тексту: ВСС) по престанку мандата у Савет у, у одредбама
члана 56. Закона, нису уређена у складу са основним уставним начелом јед
накости свих пред Уставом и законом (члан 21) и Уставом загарантованим
правима о доступности свих јавних функција и свих радних места под јед
наким условима (чл. 53. и 60. став 3), нити је њихов избор за трајно обавља
ње судијске функције уређен у складу са одредбама чл. 147. и 154. Устава.
3) Извршена анализа одредаба Закона у целини, а потом решења која
се односе на положај судија – чланова првог састава ВСС садржаних у од
редбама члана 56. Закона, потврђује да се та, по свом карактеру и садржи
ни прелазна решења Закона, разликују од основних – системских решења
Закона о положају чланова ВСС изабраних из реда судија и њиховим пра
вима по престанку мандата у ВСС (чл. 11. и 12), као и од решења Закона о
судијама из 2008. године која се односе на положај тзв. затечених судија ко
је су обављале судијску дужност у момент у ступања на снагу новог Устава,
односно наведених закона.
Разлика се огледа у томе што судије – чланови првог састава ВСС, на
основу оспорених одредаба члана 56. Закона, ex lege, настављају да обављају
судијску функцију у непосредно вишем суду као правило (а само супсиди
јарно у суду који је преузео надлежност суда у коме су ове судије обавља
ле судијску дужност до избора у ВСС), док је одредбама Устава и Закона о
1

Видети: Решење у предмет у IУ-44/2009 објављено у „Службеном гласнику РС“, број 47/09.
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судијама предвиђено да се на сталну судијску функцију једино може ступи
ти чином избора који врши ВСС, и то под истим условима за све, тј. након
претходно спроведеног изборног поступка, на основу расписаног јавног
конкурса на коме могу да учествују како „затечене“ судије, тако и сва дру
га лица која испуњавају услове за обављање судијске дужности, па и лица
која до тада нис у обављала судијску дужност уопште (нпр. јавни тужиоци
и њихови заменици, адвокати, судијски саветници и помоћници, правни
ци из управе, јавних служби, привреде и др.).
Из основних решења Закона утврђених у одредбама чл. 11. и 12, непо
битно произлази забрана по којој судија који је члан ВСС не може да буде
изабран за судију другог суда у однос у на онај из кога је изабран за члана
Савета. То значи, да је опште правило утврђено Законом да се судија – члан
ВСС након истека мандата у Савет у може вратити само у исти суд у ко
ме је обављао судијску функцију пре избора. За време обављања функци
је члана ВСС судија не може да напредује, нити да „прелази из суда у суд“,
нити да по престанку ове функције ex lege одлази у непосредно виши суд,
без обзира на референце које поседује и испуњеност услова за вршење су
дијске дужности у суду вишег ранга од суда у коме је обављао судијску ду
жност до избора у ВСС.
Укратко, за разлику од основних законских решења, оспореним одредба
ма члана 56. Закона само се шесторици чланова првог састава ВСС изабра
ним из реда судија ex lege омогућава „настављање вршења судијске функци
је“, и то не само у истом суду, односно након реорганизације судства то би
значило у оном суду који је преузео надлежност суда у коме је судија оба
вљао судијску функцију до избора за члана ВСС, већ у непосредно вишем
суду. Као супсидијарно решење оспореним чланом 56. Закона предвиђено
је да ће ове судије уколико не испуњавају услове за напредовање, настави
ти са обављањем судијске функције у суду који је преузео надлежност су
да у коме су обављали ову функцију пре избора у ВСС. Тиме ове судије, без
спроведеног изборног поступка, тзв. поступка реизбора кроз који су про
шле све затечене судије у Републици Србији, имају Законом установљено
право (гаранцију) не само да ће наставити обављање судијске дужности,
већ и да ће напредовати у виши суд. На тај начин је, судијама – чланови
ма првог састава ВСС обезбеђен другачији – повлашћен положај у однос у
на све судије у Републици Србији којима није зајамчен континуитет у оба
вљању судијске функције. Напротив, све судије су учествовале у општем
изборном поступку конкуришући, било за судијску функцију у суду који
је преузео надлежност суда у коме су обављале судијску дужност, било у
другом суду истог или вишег ранга или врсте. При томе, судијама које ни
су биле изабране у складу са новим Уставом и законом, престајала је судиј
ска функција, па и у случају да су испуњавали услове у погледу стручности,
оспособљености и достојности (нпр. услед смањења броја судија у одређе
ним судовима, због укидања појединих судова, или пак избора нових су
дија и из реда лица која до тада нис у обављала судијску дужност). Надаље,
одредбама члана 56. Закона ови чланови ВСС су привилеговани и у однос у
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на све будуће чланове ВСС, на које се односе одредбе члана 12. Закона, на
начин за који по нама нема уставног основа, нити је у образложењу Решења
наведено који су то објективни и разумни разлози за изузимање ове групе
судија из општег режима тј. од примене општих уставних начела и за од
ступање од зајамчених људских права, као и системских решења о избору
судија након ступања на снагу Устава из 2006. године. Наиме, само члан
ство судије у првом саставу ВСС који је имао задатак да спроведе општи
изборни поступак судија у Републици Србији у складу са новим Уставом и
немогућност конкурисања за избор у то време, не може бити ваљан устав
ни разлог (нити за то постоји разумно уставно и прихватљиво оправдање)
за њихово довођење у битно различит положај, како у однос у на све друге
затечене судије, тако и у однос у на судије – чланове сталног састава ВСС.
Свакако да је било потребно Законом уредити правни положај судија
– чланова првог састава ВСС по престанку мандата у Савет у, и омогућити
им обављање судијске дужности, из разлога што се ради о каријерним су
дијама и лицима која нис у могла учествовати у изборном поступку, који је
спровођен од стране органа чији су они чланови. Међутим, не видимо где
је уставни основ, односно овлашћење за законодавца и који је то општи ин
терес да законодавац уместо да уреди начин избора ових лица за судије од
стране сталног састава ВСС, по престанку њиховог мандата у Савет у, за
коном одступи од општих уставних решења и зајемчи право овим члано
вима ВСС на напредовање, тј. настављање обављања судијске функције у
непосредно вишем суду. Посебно је питање у чему се огледа „разумност“ и
„објективност“ овог решења.
4) Доследна примена уставних решења о избору на судијску функци
ју (чл. 147. и 154. Устава), као и решења утврђених у одредбама чл. 21, 53.
и 60. став 3. Устава, претпоставља да су и судије – чланови првог састава
ВСС, након престанка функције у Савет у, такође морали проћи процеду
ру избора, кроз поступак који би спровео стални састав ВСС, тј. посту
пак који укључује оцену испуњености услова за обављање судијске функ
ције у складу са новим Уставом, и на основу њега донетих закона и других
прописа. Ово тим пре, ако се има у виду одредба члан 53. Устава по којој
све јавне функције, а каква је по својој правној природи и судијска, мора
ју бити свима доступне под једнаким условима. Подсећамо да је Уставни
суд у предмет у IУз-43/2009, оцењујући прелазна решења Закона о судија
ма из 2008. године садржана у одредбама чл. 99. до 101. овог закона, кон
статовао да нема Уставом зајамченог персоналног континуитета у обавља
њу јавних функција стечених на основу Устава из 1990. године, те да се на
основу Устава из 2006. године само чином избора од стране ВСС може сту
пити на сталну судијску функцију.
5) У конкретном случају, наведена решења оспореног члана 56. Закона
доводе у питање и Уставом утврђену надлежност ВСС, јер она имају за по
следицу да овај орган не врши „избор судија“ сагласно Уставу, већ само до
носи деклараторну одлуку „о настављању обављања судијске дужности“ у
одговарајућем суду. Наиме, одредбама члана 56. Закона, за судије – чланове
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првог састава Савета није прописан поступак избора у непосредно виши
суд, односно поступак избора у суд који је преузео надлежност суда у коме
су ове судије претходно обављале судијску функцију, већ је, уместо спро
вођења поступка избора утврђеног за све судије, предвиђено да шест су
дија – чланова првог састава Високог савета судства ex lege настављају да
обављају судијску функцију у означеним судовима. По нашем мишљењу,
нема уставног основа за оваква законска решења, нити пак за доношење
деклараторних одлука ВСС о „настављању обављања судијске функције у
вишем суду....“, нити те одлуке могу имати значење „избора на сталну су
дијску функцију“ у виши суд, како то стоји у образложењу Решења. Из оспо
рених одредаба члана 56. Закона произлази да се једино за судије – члано
ве првог састава ВСС не спроводи поступак избора на судијску функцију
која је Уставом и Законом о судијама прописана за све остале судије, нити
је пак овим, а ни другим одредбама Закона предвиђена посебна процедура
њиховог избора, већ само доношење деклараторне одлуке од стране ВСС.
6) На основу изложеног, неспорно је да су судије – чланови првог са
става ВСС, по основу положаја у овом органу, чланом 56. Закона, суштин
ски доведени у привилегован положај не само у однос у на све остале суди
је које су се налазиле на сталној судијској функцији у момент у ступања на
снагу Устава, односно Закона о судијама из 2008. године и Закона о Висо
ком савет у судства из 2008. године, већ и у однос у на све будуће чланове
Високог савета судства који се буду бирали из реда судија.
7) Судијска функција је истовремено и радно место судије, јер по осно
ву обављања ове функције у одређеном суду, судија у том суду остварује сва
законом прописана права по основу рада. Из члана 60. став 3. Устава следи
да су „свима под једнаким условима доступна сва радна места“, а то значи и
радно место судије, односно судије вишег суда. Јемчећи ово право, уставо
творац при томе, не оставља могућност уређивања овог питања од стране за
конодавца на другачији начин. Међутим, спорним чланом 56. Закона, упра
во је судијама – члановима првог састава ВСС стална судијска дужност била
доступна под посебним – привилегованим условима. Из оспорених одреда
ба члана 56. Закона, следи да ни судијска функција, која је по својој правној
природи и јавна функција, као ни „судијско радно место“, нис у били, под
једнаким условима доступни свима. С обзиром на наведено, било је основа
да Суд утврди да одредбе члана 56. Закона нису у сагласности са Уставом за
јамченим правом грађана да под једнаким условима ступају у јавне службе
и на јавне функције (члан 53. Устава), као ни са Уставом зајамченим правом
на доступност свих равних места свима под једнаким условима, као једним
од елемената Уставом зајемченог права на рад из члана 60. став 3. Устава.
8) Неспорно је да прелазне одредбе сваког закона могу садржати и по
правилу садрже, одређена специфична решења, примерена тзв. прелазним
стањима, али и та решења у садржинском смислу морају бити у складу са
Уставом. У конкретном случају то значи да ни права судија – чланова пр
вог састава ВСС, по престанку мандата у Савет у, не би могла бити уређива
на на начин који доводи у питање суштину уставних решења која се односе
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на избор судија на сталну судијску дужност. Прелазним одредбама Зако
на отуда не би се могло установљавати стицање сталне судијске дужности,
а посебно у вишем суду, на другачији начин од начина предвиђеног Уста
вом и одредбама Закона о судијама, а то је да избор мора да изврши ВСС, а
не да се функција, односно унапређење стиче по сили закона, декларатор
ном одлуком ВСС.2
9) Оспорено законско решење има за последицу да међу судијама има
мо две категорије судија: једне, који су бирани у складу са важећим Уставом,
законом и другим прописима од стране ВСС, и друге, који су ex lege унапре
ђени, односно који су „наставили“ да обављају судијску функцију, на коју су
иначе ступили под условима и на начин прописан Уставом из 1990. године.
При томе, законодавац ни једном судији изабраном на основу Устава
из 1990. године, који испуњава услове за обављање судијске дужности и по
основу новог Устава и закона, није омогућио да настави обављање судијске
дужности, осим судијама – члановима првог састава ВСС. Отуда се и по
ставља питање може ли бити законом установљен специфичан поступак и
услови напредовања, односно прописана могућност настављања обављања
судијске дужности за било ког судију изабраног на основу Устава из 1990.
године, у сит уацији када су све затечене судије морале проћи поступак оп
штег избора (тзв. реизбор), без било каквих законских гаранција у погледу
настављања обављања судијске дужности у суду који је преузео надлежност
суда у коме су до тада обављали судијску функцију или у вишем суду, а да
се тиме не повреде одредбе чл. 21, 53. и 60. став 3. Устава. Наиме, само су
дије – чланови првог састава ВСС су тако имале законом зајамчен конти
нуитет у обављању судијске функције, а да им то јемство није установље
но Уставом, нити Уставним законом за спровођење Устава из 2006. године.
10) Оспорене одредбе члана 56. Закона су у пракси примењене тако да
је ВСС у сталном саставу, 5. априла 2011. године, донео појединачне одлу
ке о настављању обављања судијске дужности у непосредно вишем суду
за пет судија чланова првог састава ВСС, а један члан ВСС, који је раније
био судија Врховног суда Србије, наставио је да обавља судијску функци
ју у Врховном касационом суду. Из образложења ових одлука следи да је
ВСС у сталном саставу утврђивао испуњеност услова од стране ових лица
за настављање судијске функције у вишем суду, само увидом у лични лист
судија. Овом приликом не отварамо питање да ли је ВСС при томе водио
рачуна и о успешности и одговорности у обављању функције члана првог
састава ВСС од стране судија које су унапређене.
						
Др Боса Ненадић, судија
2

Примера ради, тако је законодавац поступио када је у питању уређивање правног поло
жаја јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца изборних чланова првог састава Др
жавног већа тужилаца након престанка мандата у Државном већу. Одредбама члана 55.
Закона о Државном већу тужилаца из 2008. године, поред осталог, прописано је да се из
борни чланови из реда заменика јавних тужилаца и јавних тужилаца престанком мандата
у првом саставу Државног већа, «бирају на функцију у јавном тужилаштву», а не да «на
стављају функцију».
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„Прес уђена ствар“
Закон о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/95, 100/07, 87/08 и 44/10)
– члан 78.
Чињеница да оспорене одредбе Закона на другачији начин уређују
престанак радног односа наставника запосленог у установи високог обра
зовања него што је то на општи начин уређено Законом о раду, не зна
чи да су те одредбе неуставне, јер да ли ће престанак радног односа би
ти уређен једним или више закона и да ли ће услови и начин престанка
радног односа за различите категорије запослених бити уређени на исти или различит начин, јесте питање законодавне политике, коју Устав
ни суд није надлежан да оцењује.
С обзиром на то да је иницијативом тражена оцена уставности одре
даба општег акта о којима је Уставни суд већ одлучивао, а из нових навода
и разлога не произлази да има основа за поновно одлучивање, Уставни
суд је оценио да се ради о прес уђеној ствари.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Одбацује се захтев за оцењивање уставности одредаба члана 78. Зако
на о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/95, 100/07, 87/08
и 44/10).
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оце
ну уставности одредаба члана 78. Закона наведеног у изреци. Иницијатор
сматра да се оспореним одредбама Закона којима је уређен престанак рад
ног односа наставника са навршених 65 година живота, односно по посеб
ним условима са навршених 67 година живота, врши дискриминација гра
ђана са највишим образовањем, што је у супротности је са одредбом члана
21. и са одредбом члана 175. став 2. Закона о раду.
У спроведеном поступку, Уставни суд је констатовао да је на седни
ци одржаној 29. јануара 2009. године, у предмет у IУ-17/2006, одлучивао о
уставности одредаба члана 78. Закона о високом образовању. С обзиром на
наведено, Суд је поднет у иницијативу разматрао као захтев за оцењивање
уставности општег акта о коме је већ одлучивао.
Уставни суд је Одлуком IУ-17/2006 од 29. јануара 2009. године, одбио
предлог за утврђивање неуставности одредаба члана 78. Закона о високом
образовању и није прихватио иницијативу за покретање поступка за утвр
ђивање неуставности одредаба члана 78. ст. 1. и 2. Закона. Наиме, Уставни
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суд је тада утврдио да се законодавац, одређујући услове за престанак рад
ног односа наставника у установи високог образовања на начин утврђен
оспореним одредбама члана 78. Закона, кретао у оквиру овлашћења из од
редаба члана 97. тач. 8. и 10. и члана 137. став 5. Устава. Такође, Уставни суд
је оценио да је Закон о високом образовању, у делу који се односи на пре
станак радног односа наставника, посебан закон у однос у на Закон о раду
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05), који представља општи закон
у области радних односа и који уређује услове за престанак радног односа
на начин друкчији од оног утврђеног оспореним одредбама Закона. Осим
тога, Уставни суд је утврдио да чињеница да оспорене одредбе Закона на
другачији начин уређују престанак радног односа наставника запосленог
у установи високог образовања него што то на општи начин чини Закон о
раду, не представља основ за тврдњу да су те одредбе неуставне. Наиме, да
ли ће престанак радног односа бити уређен једним или са више закона и
да ли ће услови и начин престанка радног односа за различите категорије
запослених бити уређени на исти или различит начин, по оцени Уставног
суда, питање је законодавне политике, коју Уставни суд, сагласно одредба
ма члана 167. Устава, није надлежан да оцењује. Стога је Уставни суд у тој
одлуци нашао да се оспореним одредбама Закона наставници у установама
високог образовања не доводе у неравноправан положај у однос у на друге
запослене, јер се услови за престанак радног односа утврђени тим одред
бама једнако односе на све који се налазе у истој правној сит уацији, кон
кретно на све наставнике запослене у високошколској установи, као и да
не стварају неједнакости (дискриминацију) грађана, због чега су оспорене
одредбе Закона у сагласности са истом одредбом Устава.
С обзиром на то да је иницијативом тражена оцена уставности одре
даба општег акта о којима је Уставни суд већ одлучивао, а из нових наво
да и разлога изнетих у поднетом захтеву не произлази да има основа за по
новно одлучивање, Уставни суд је оценио да се ради о прес уђеној ствари,
па је захтев одбацио.
Сагласно изложеном, Уставни суд је, на основу одредбе члана 46. тач
ка 8) Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), донео
Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-804/2010 од 8. септембра 2011. године

Закон о парничном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09)
– члан 401. став 2. тачка 2)
Уређујући парнични поступак, законодавац је овлашћен да пропи
ше врсте правних лекова и начин подношења тих правних лекова, као и
да уреди питање начина заступања странке у том поступку. Како је Суд
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већ у раније донетим одлукама изразио становиште да се прописивањем
да странку мора заступати адвокат у поступку по ревизији не огранича
вају грађани у заштити својих права, већ се захтевом за стручним засту
пањем, због сложености поступка, важности спора и ефикасности суђе
ња пред највишим судом у Републици, штите права странака и омогућава
делотворно одлучивање у разумном року, Уставни суд је оценио да се ра
ди о прес уђеној ствари.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Одбацује се захтев за оцењивање уставности одредбе члана 401. став 2.
тачка 2) Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 125/04
и 111/09).
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за оцену уставности одредбе
члана 401. став 2. тачка 2) Закона о парничном поступку, наводом да се
том одредбом ускраћује право да се странка сама „брани и штити сопстве
не интересе“.
С обзиром на такву садржину иницијативе, Уставни суд је оценио да
се тражи оцена уставности оспорене одредбе закона у однос у на члан 36.
Устава којом је утврђено да се јемчи једнака заштита права пред судовима
и другим државним органима, имаоцима јавних овлашћења и органима ау
тономне покрајине и јединица локалне самоуправе, те да свако има право
на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о ње
говом праву, обавези или на закону заснованом интерес у.
У спроведеном поступку Уставни суд је констатовао да је на седни
ци одржаној 30. априла 2009. године, у предмет у IУ-28/2005, одлучивао о
уставности више одредаба Закона о парничном поступку, међу којима је и
одредба члана 401. став 2. тачка 2) Закона. С обзиром на наведено, Суд је
поднет у иницијативу разматрао као захтев за оцењивање уставности оп
штег акта о коме је већ одлучивано.
Утврђено је да Решењем IУ-28/2005 од 30. априла 2009. године нису при
хваћене иницијативе за покретање поступка за утврђивање неуставности,
поред осталих, одредбе члана 401. став 2. тачка 2) Закона о парничном по
ступку („Службени гласник РС“, број 125/04). Тада је Уставни суд, полазећи
од одредаба члана 97. тачка 2. и члана 99. тачка 7. Устава Републике Србије,
према којима је Народна скупштина овлашћена да законом уреди оствари
вање и заштит у слобода и права грађана, као и поступак пред судовима, а
тиме и парнични поступак, односно правила поступка за пружање судске
заштите по којима се поступа и одлучује приликом решавања грађанско
правних спорова из личних, породичних, радних, трговачких, имовинско
правних и других грађанскоправних односа, оценио да је, у оквиру наведених

194

БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

уставних овлашћења, садржано и овлашћење законодавца да, уређујући
парнични поступак, пропише врсте правних лекова и начин подношења
тих правних лекова, те уреди питање начина заступања странке у том по
ступку. Такође, Суд је тада констатовао да је и у Одлуци број IУ-181/2005
од 28. септембра 2006. године, када је оцењивао уставност, поред других,
и одредбе тачке 2) става 2. истог члана 401. Закона о парничном поступку,
стао на становиште да се прописивањем да странку мора заступати адво
кат у поступку по ревизији не ограничавају грађани у заштити својих пра
ва, већ се захтевом за стручним заступањем, због сложености поступка,
важности спора и ефикасности суђења пред највишим судом у Републици,
штите права странака за чију заштит у је неопходно стручно правно знање
и искуство, чиме се омогућава да се о правима и обавезама странака, одлу
чи делотворно и у разумном року.
С обзиром на то да се ради о уставноправном питању о коме је Устав
ни суд већ одлучивао, а из нових навода и разлога изнетих у поднетом зах
теву, не произлази да има основа за поновно одлучивање, Уставни суд је
оценио да се ради о прес уђеној ствари.
Сагласно изложеном, Суд је, на основу одредбе члана 46. тачка 8) Закона
о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), решио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-157/2011 од 8. септембра 2011. године

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, број 61/07)
– члан 11. став 4.
Начин уређивања елемената појединих врста пореза, односно поре
ских облика, као што је то у случају одређивања пореског обвезника код
плаћања пореза на пренос апсолутних права по основу уговора о размени
између два лица, ствар је законодавног органа, који у границама уставног
овлашћења уређује порески систем и води пореску политику и не може
се довести у питање у однос у на Уставом зајемчено право на имовину и
друге уставне принципе, о чему је Уставни суд већ одлучивао, те је захтев
у овом предмет у одбацио.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Одбацује се захтев за оцењивање уставности одредбе члана 11. став
4. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службе
ни гласник РС“, број 61/07).
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2. Одбацује се иницијатива за оцену међусобне сагласности одредаба
члана 23. и члана 25. став 6. Закона о порезима на имовину („Службени гла
сник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07 и 5/09).
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за „оцену уставности и зако
нитости“ одредбе члана 25. став 6. Закона о порезима на имовину („Слу
жбени гласник РС“, бр. 26/01, 61/07 и 5/09). Према наводима иницијатора,
изменама Закона о порезима на имовину које су извршене у јуну 2007. го
дине (објављене у „Службеном гласнику РС“, број 61/07) „држава је напу
стила решење о пореској обавези код уговора о размени из члана 26. став 6.
основног текста Закона тако што је оспореном одредбом Закона предвиђе
но да када се апсолутно право преноси по основу уговора о размени између
два лица обвезник пореза је сваки учесник у размени за право које прено
си“. Иницијатор истиче да је пре ове измене Закона поменуто питање било
потпуно другачије решено, јер је одредбом члана 25. став 5. основног тек
ста Закона (која је каснијом изменом Закона пренумерисана у став 6. истог
члана) било прописано да када се апсолутно право преноси по основу уго
вора о размени између два лица, обвезник пореза је преносилац права ве
ће тржишне вредности, те је била опорезована разлика између веће и ма
ње непокретности што је у пракси утврђивао порески орган.
Према мишљењу иницијатора, оспорено законско решење према коме
обе стране код уговора о размени плаћају порез је „неправично, неуставно
и незаконито“. Иницијатор изричито оспорава наведену одредбу Закона у
однос у на одредбу члана 91. став 1. Устава, истичући да у случају закључе
ња уговора о размени нема промета уз накнаду, те се повређује уставно и
законско право грађана на имовину, а држава се „неосновано обогаћује“,
јер се приходи Републике Србије неоправдано увећавају.
Поред овога, иницијатор сматра да је оспорена одредба Закона у су
протности са одредбом члана 23. став 1. истог закона којим је прописа
но да се порез на пренос апсолутних права плаћа код преноса уз накнаду.
На основу садржине навода иницијатора, Уставни суд је у спроведе
ном поступку утврдио да је предмет оспоравања одредба члана 11. став 4.
Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени
гласник РС“, број 61/07), којом је била измењена одредба члана 25. став 6.
основног текста Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“,
број 26/01), тако што је прописано да је у случајевима преноса апсолутних
права по основу уговора о размени између два лица порески обвезник сва
ки учесник у размени за право које преноси. Суд је констатовао да је оспо
рена одредба Закона престала да важи 1. јануара 2011. године, ступањем на
снагу Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Слу
жбени гласник РС“, број 101/10). Чланом 22. тог закона измењена је одред
ба члана 25. став 6. интегралног текста Закона са дотадашњим изменама
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и допунама, тако што је прописано да кад се апсолутно право преноси по
основу уговора о размени обвезник пореза је лице које је по одредбама ст.
1. до 5. овог члана обвезник пореза, за свако право из чл. 23. до 24а овог за
кона које се преноси.
Релевантним одредбама Устава Републике Србије утврђено је: да се јем
чи мирно уживање својине и других имовинских права стечених на основу
закона, да право својине може бити одузето или ограничено само у јавном
интерес у утврђеном на основу закона, уз накнаду која не може бити нижа
од тржишне, као и да се законом може ограничити начин коришћења имо
вине, а одузимање или ограничење имовине ради наплате пореза и других
дажбина или казни дозвољено је само у складу са законом (члан 58. ст. 1.
до 3); да се средства за финансирање надлежности Републике Србије, ау
тономних покрајина и јединица локалне самоуправе обезбеђују из пореза
и других прихода утврђених законом, а обавеза плаћања пореза и других
дажбина је општа и заснива се на економској моћи обвезника (члан 91. ст.
1. и 2); да Република Србија уређује и обезбеђује, поред осталог, порески
систем и финансирање остваривања права и дужности Републике утврђе
них Уставом и законом (члан 97. тач. 6. и 15).
Уставни суд је констатовао да је оспорена одредба члана 11. став 4. Зако
на о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гла
сник РС“, број 61/07) била предмет оцене уставности од стране Уставног суда
у предмет у IУз-68/2008 и да је на седници Суда од 18. септембра 2008. године
донето Решење о неприхватању иницијативе за утврђивање неуставности
поменуте одредбе Закона. У образложењу овог решења Уставни суд је оце
нио да је искључиво ствар законодавног органа и пореске политике на ко
ји ће се начин уредити елементи појединих врста пореза, односно пореских
облика, као што је то случај и са одређивањем пореског обвезника код пла
ћања пореза на пренос апсолутних права по основу уговора о размени изме
ђу два лица. Према оцени Суда, оспорена одредба Закона не може се довести
у питање у однос у на Уставом зајемчено право на имовину и друге устав
не принципе, будући да је уређивање питања пореског обвезника на начин
прописан оспореном одредбом Закона у границама уставног овлашћења за
конодавца да уређује порески систем и води пореску политику, те није при
хватио иницијативу за утврђивање неуставности наведене одредбе Закона.
Сагласно својој надлежности утврђеној одредбама члана 167. Устава,
Уставни суд није надлежан да оцењује целисходност пореске политике, ни
ти законских решења која изражавају ову политику. Такође, Уставни суд
није надлежан да оцењује међусобну сагласност појединих одредаба истог
закона, те је у тачки 2. изреке одбацио иницијативу за оцењивање међусоб
не сагласности одредаба члана 23. и члана 25. став 6. Закона о порезима на
имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07 и 5/09), са
гласно одредби члана 36. став 1. тачка 1) Закона о Уставном суду („Службе
ни гласник РС“, број 109/07) и члана 82. став 1. тачка 1. Пословника о раду
Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/07, 27/07 и 76/11).
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Будући да је о уставности одредбе члана 11. став 4. Закона о изменама
и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број
61/07) Уставни суд већ одлучивао, а из нових навода, разлога и поднетих
доказа не произлази да има основа за поновно одлучивање, Суд је одбацио
захтев, сагласно одредби члана 46. тачка 8) Закона о Уставном суду.
Имајући у виду изнето, Уставни суд је, на основу одредаба члана 36.
став 1. тачка 1) и члана 46. тачка 8) Закона о Уставном суду, као и члана 82.
став 2. и члана 84. Пословника о раду Уставног суда, решио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-72/2010 од 27. октобра 2011. године

Закон о приватизацији
(„Службени гласник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 и 30/2010)
– члан 20ж
С обзиром на то да је иницијативом тражена оцена уставности одре
даба општег акта о којима је Уставни суд већ одлучивао и, из разлога оп
ширније наведених у образложењу Решења IУз-98/2009 од 23. јуна 2011.
године, није прихватио иницијативу за покретање поступка, а из нових
навода и разлога изнетих у поднетом захтеву не произлази да има осно
ва за поновно одлучивање, Уставни суд је оценио да се ради о прес уђеној
ствари, па је захтев одбацио.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Одбацује се захтев за оцењивање уставности одредаба члана 20ж Зако
на о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07
и 30/2010).
Образложење
Уставном суду је поднета иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности „одредаба члана 20ж Закона о изменама и допунама Закона о при
ватизацији који је објављен у Службеном гласнику РС број 123/07“. Из навода
иницијативе произлази да се оспоравају одредбе члана 20ж Закона о прива
тизацији које су у основни текст Закона унете чланом 10. Закона о изменама
и допунама Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, број 123/07).
Иницијатор наводи да су оспореним одредбама стављени у неједнак по
ложај дужници у односу на повериоце, што је недопустиво са аспекта устав
ног права на једнаку заштит у права, Закона о дискриминацији и основних
принципа Закона о облигационим односима.
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У спроведеном поступку, Уставни суд је констатовао да је на седници
одржаној 23. јуна 2011. године, у предмет у IУз-98/2009, одлучивао о устав
ности одредаба 20ж Закона о приватизацији. С обзиром на наведено, Суд
је поднет у иницијативу разматрао као захтев за оцењивање уставности оп
штег акта о коме је већ одлучивао.
Решењем IУз-98/2009 од 23. јуна 2011. године. Уставни суд није прихва
тио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности од
редаба члана 20ж Закона о приватизацији.
Уставни суд је тада имао у виду да реструкт урирање у поступку при
ватизације, у смислу овог закона, представља поступак одговарајућих ста
тусних и других промена које се односе на субјекат приватизације и ње
гова зависна предузећа, које омогућавају продају његовог капитала или
имовине (члан 19). Из наведених одредаба Закона, по оцени Суда, следи да
је реструкт урирање један од законом предвиђених мера у циљу стварања
претпоставки за претварање друштвеног и државног капитала у приват
ни. Прописивањем немогућности одређивања или спровођења принудног
извршења над имовином субјекта приватизације, за који је донета (или ће
бити донета) одлука о реструкт урирању, не доводе се у питање права има
лаца извршних исправа на потраживање према субјект у приватизације,
нити је циљ ове мере ограничавање права поверилаца, већ се постојање и
остваривање ових права везује за остваривање општег интереса израже
ног кроз приватизацију тих субјеката.
Уставни суд је у наведеном предмет у ценио и наводе о несагласности
оспорених одредби члана 20ж Закона са одредбама Устава које гарант ују
једнакост пред Уставом и законом и забрану сваке дискриминације (члан
21) Суд је тада оценио да спорним законским одредбама није учињена дис
криминација по било ком личном својству физичког лица, нити дискрими
нација према било ком правном субјект у, већ је на исти начин уређено исто
чињенично стање, тако што су стављени у исти правни положај сви пове
риоци, као и сви дужници у поступку реструкт уирања. Са тог становишта
не може се говорити о једнакости поверилаца и дужника, јер су у питању
различити правни субјекти који се не могу третирати на исти начин. Пре
ма досадашњем ставу Уставног суда, Устав не познаје принцип једнакости
као општи, апстрактни појам који се у свакој правној сит уацији подједна
ко односи и на различите правне субјекте, већ гарант ује једнакост при истом чињеничном и правном стању, у оквиру исте категорије правних су
бјеката, односно исте врсте права.
У иницијативи се наводи да се њоме захтева оцена уставности оспо
рених законских одредби. Иницијатор, такође, наводи да је оспореним од
редбама Закона проузрокована сит уација „недопустива са аспекта“, између
осталог, Закона о дискриминацији и основним начелима Закона о облига
ционим односима. С обзиром на то да Закон о приватизацији, у оквиру из
ричитог уставног овлашћења, уређује један посебан сегмент друштвених
односа, он у делу којим се, на начин примерен поступку приватизације,
уређују и питања дужничко-поверилачких односа, представља lex specialis
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у однос у на закон којим се уређују облигациони односи. Такође, оцену са
гласности оспорене одредбе Закона о приватизацији са другим законима,
Уставни суд није надлежан да цени, према одредбама члана 167. Устава.
Стога би Уставни суд у случају да је тражена оцена сагласности оспорене
одредбе Закона са наведеним законима, иницијативу и у том делу одбацио.
С обзиром на то да је иницијативом тражена оцена уставности одре
даба општег акта о којима је Уставни суд већ одлучивао, а из нових наво
да и разлога изнетих у поднетом захтеву не произлази да има основа за по
новно одлучивање, Уставни суд је оценио да се ради о прес уђеној ствари,
па је захтев одбацио.
Сагласно изложеном, Уставни суд је, на основу одредбе члана 46. тач
ка 8) Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), донео
Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-191/2011 од 17. новембра 2011. године

Закон о преузимању акционарских друштава
(„Службени гласник РС“, бр. 46/06 и 107/09).
– члан 34.
Уставни суд је утврдио да се о спорном правном питању – поступку при
нудне продаје акција мањинских акционара, већ изјаснио доношењем Решења
IУ-226/2006 од 17. децембра 2009. године, којим није прихватио иницијативу
за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 34. Закона
о преузимању акционарских друштава, као и Решења IУ-292/2005 од 25. марта
2009. године, којим није прихватио иницијативе за покретање поступка за
оцену сагласности одредаба члана 447. Закона о привредним друштвима са
одредбама члана 1. Протокола 1 уз Европску конвенцију за заштиту људских
права и основних слобода, односно одредбама члана 58. Устава.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Одбацује се захтев за оцењивање уставности одредаба члана 34. За
кона о преузимању акционарских друштава („Службени гласник РС“, бр.
46/06 и 107/09).
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оце
ну уставности одредаба члана 34. Закона о преузимању акционарских дру
штава („Службени гласник РС“, бр. 46/06 и 107/09).
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Иницијатор наводи да се оспореним одредбама Закона, којима је уре
ђен поступак принудне продаје акција мањинских акционара, врши дис
криминација грађана, као и да је реч о одузимању имовине зарад приват
ног, а не јавног интереса, чиме се крше права акционара на одлучивање у
акционарском друштву и добијање дивиденди, што је супротно члану 58.
Устава Републике Србије.
Уставни суд је на седници одржаној 17. децембра 2009. године, у пред
мет у IУ-226/2006, одлучивао о уставности одредаба члана 34. Закона о пре
узимању акционарских друштава, те је стога Суд поднет у иницијативу
разматрао као захтев за оцењивање уставности општег акта о коме је већ
одлучивао.
Решењем IУ-226/2006 од 17. децембра 2009. године, Уставни суд ни
је прихватио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неустав
ности одредаба члана 34. Закона о преузимању акционарских друштава.
Уставни суд је у наведеном решењу утврдио да је оспорени члан 34. За
кона о преузимању акционарских друштава у основи исте садржине као и
одредбе члана 447. Закона о привредним друштвима („Службени гласник
РС“, број 125/04), те да Суд у предмет у IУ-292/2005, на седници одржаној
25. марта 2009. године, није прихватио иницијативе за покретање поступка
за оцену сагласности одредаба члана 447. Закона о привредним друштви
ма са одредбама члана 1. Протокола 1 уз Европску конвенцију за заштит у
људских права и основних слобода, која је садржински истоветна одред
би члана 58. Устава. Суд је у том предмет у оценио да су на основу одреда
ба члана 97. тач. 6, 7. и 8. Устава Републике Србије, оспореним чланом 447.
Закона о привредним друштвима уређени односи у оквиру Уставом утвр
ђеног овлашћења законодавца да уређује јединствено тржиште, правни по
ложај привредних субјеката и друге економске односе од општег интереса,
и то на начин којим се не доводе у питање Уставом утврђена јемства пра
ва својине и права стечених по основу улагања капитала на основу закона.
Уставни суд је утврдио да су права и обавезе акционара у отвореном акци
онарском друштву, као Законом предвиђеној посебној правној форми при
вредног друштва, полазећи од економске природе тог друштва као друштва
капитала, уређена на начин да акционари управљачка и имовинска пра
ва остварују сразмерно уложеном капиталу, односно да већински акцио
нари по основу уложеног капитала имају и већа управљачка и имовинска
права у том друштву. Такође је утврђено да Закон, поред одредаба којима
су односи између акционара уређени по основу висине уложеног капита
ла, садржи и одредбе којима се штите мањински акционари од евент уалне
злоупотребе права већине, утврђујући да одређена права има сваки акци
онар, односно акционари који располажу са одређеним мањинским изно
сом основног капитала друштва, као што су право да пред надлежним су
дом побијају одлуке скупштине акционара (чл. 302. до 304), да захтевају да
акционар који стекне 95% акција друштва, по цени последње акције по ко
јој је стекао акције, откупи и преосталих 5% акција (члан 448), као и дру
га права из члана 444. Закона. Полазећи од тога да већински акционар који
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има 95% и више акција нема економски интерес да откупи преостале акци
је несагласних акционара, јер Закон није предвидео да се било која одлука
друштва доноси сагласношћу свих акционара, оспореном одредбом Зако
на, по оцени Суда, предвиђено је право, односно могућност тог акционара
да у случају евент уалне злоупотребе законом утврђених права мањинских
акционара, заштити своја права принудним откупом њихових акција, под
условима прописаним Законом. Међутим, оспореном одредбом Закона ко
јом је предвиђено да се акције мањинских акционара могу откупити једино
по цени из јавне понуде, по оцени Суда, установљена је и заштита мањин
ских акционара од оних одлука друштва, односно већинског акционара ко
јима би се евент уално умањила вредност њихових акција, као и права која
те акције дају. У том смислу, уређивање одговарајуће заштите права мањин
ских акционара, али и одговарајуће заштите већинских акционара, на на
чин којим се обезбеђује успостављање равнотеже у остваривању њихових
међусобно супротстављених интереса и обезбеђује „оптимално функцио
нисање“ ове законом установљене правне форме привредног друштва, по
ред осталог и на начин предвиђен оспореним одредбама члана 447. Зако
на, по схватању Суда, представља уређивање ових односа сагласно Уставу.
Полазећи од одредбе члана 18. став 3. Устава према којој се одредбе о
људским и мањинским правима тумаче у корист унапређења вредности де
мократског друштва, сагласно важећим међународним стандардима људ
ских и мањинских права, као и пракси међународних инстит уција које над
зиру њихово спровођење, Уставни суд је оцењујући уставност оспореног
члана Закона о привредним друштвима имао у виду и праксу Европског су
да за људска права у примени члана 1. Протокола 1 уз Европску конвенцију
(видети прес уду Европске Комисије у предмет у Lars Bramelid и Anne-Marie
Malmstrom против Шведске, од 12. октобра 1982. године), према којој за
кони о приватним односима међу појединцима који укључују правила која
одређују правне односе везане за имовину и, у неким случајевима, приси
љавају појединца да преда својину другом лицу, као правила која су неоп
ходна у демократском друштву, не могу у принципу бити у супротности са
чланом 1. Првог протокола, под условом да уређујући правне односе међу
појединцима на имовину, одређени закон не ствара неједнакост по којој би
једно лице било произвољно и неправедно лишено имовине у корист дру
гог лица. Будући да су оспореним чланом Закона утврђени услови под ко
јима се могу принудно откупити акције несагласних акционара, тако што је
одређено да то право има акционар који је у поступку преузимања циљног
друштва откупио најмање 95% акција, да то право може да користи само у
Законом прописаном року и да акције може да откупи само под условима
из јавне понуде, односно по цени по којој их је откупио од осталих акци
онара, као и да је одредбом члана 449. Закона предвиђена судска заштита
несагласних акционара, за случај куповине њихових акција под условима
који су различити од услова из јавне понуде за преузимање, Уставни суд
је оценио да оспореним одредбама Закона о привредним друштвима нис у
повређена права зајемчена наведеним чланом 1. Протокола 1 уз Европску
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конвенцију. Такође, полазећи од тога да дивиденда постаје утврђено пра
во акционара, односно имовинско право, тек од доношења одлуке о њеној
исплати, Уставни суд је оценио да ово право, до његовог утврђивања, нема
значење имовинског права на које се односе одредбе члана 58. Устава, ко
јима се јемчи право својине, те одређују услови њеног одузимања, односно
ограничења, јер се том одредбом Устава, по оцени Суда, штите „постојећа“,
односно утврђена имовинска права.
С обзиром на то да је иницијативом тражена оцена уставности одреда
ба општег акта о којима је Уставни суд већ одлучивао, а из нових навода и
разлога изнетих у поднетом захтеву не произлази да има основа за понов
но одлучивање, Уставни суд је захтев одбацио.
Сагласно изложеном, Уставни суд је, на основу одредбе члана 46. тач
ка 8) Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), донео
Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУз-170/2011 од 8. децембра 2011. године

2. УРЕДБЕ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ ВЛАДЕ

Решења o неприхватању иницијатива
Уредба о начину и условима измиривања обавеза
привредних друштава према повериоцима из средстава
остварених од продаје акција привредног друштва у власништву
Акцијског фонда Републике Србије
(„Службени гласник РС“, број 58/05)
– члан 2. став 4.
Влада је поступила у оквиру уставног овлашћења када је оспореном
Уредбом уредила начин и услове измиривања обавеза према повериоци
ма привредних друштава код којих је удео акција у укупном броју акци
ја друштва пренетих Акцијском фонду Републике Србије и Републичком
фонду за пензијско и инвалидско осигурање једнак или већи од 33,4% и
за која Агенција за приватизацију донесе одлуку о продаји тих акција јав
ним тендером.
Уставни суд је оценио да се разлозима наведеним у иницијативи не
доводи у сумњу законитост оспорене одредбе Уредбе са становишта реле
вантних одредаба Закона о приватизацији, а самим тим ни њена уставност
у смислу одредбе члана 195. став 1. Устава, при чему је Суд имао у виду и
да се у иницијативи као разлог оспоравања наводе спорна питања која
се односе на примену оспорене Уредбе и Закона о приватизацији у кон
кретном случају, а што није овлашћен да цени, јер спорове који настају у
вези са применом прописа, сагласно Уставу, решавају надлежни судови,
односно други државни органи.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање неу
ставности и незаконитости одредбе члана 2. став 4. Уредбе о начину и усло
вима измиривања обавеза привредних друштава према повериоцима из
средстава остварених од продаје акција привредног друштва у власништву
Акцијског фонда Републике Србије („Службени гласник РС“, број 58/05).
Образложење
Уставном суду поднетa je иницијативa за покретање поступка за утвр
ђивање неуставности и незаконитости одредбе члана 2. став 4. Уредбе на
ведене у изреци. Подносилац иницијативе сматра да оспорена одредба
Уредбе није у сагласности са одредбама чл. 20е, 32, и 36. Закона о привати
зацији („Службени гласник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05,123/07 и 30/10), а с
обзиром на то да није сагласна са законом, према одредби члана 195. став
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1. Устава Републике Србије, оспорена одредба Уредбе није сагласна ни са
Уставом. Подносилац иницијативе не наводи разлоге због којих је оспорена
одредба Уредбе несагласна са наведеним одредбама Закона о приватизаци
ји, осим што наводи да је у случају продаје акција подносиоца иницијативе
као емитента путем аукције на Београдској берзи од стране Акцијског фон
да обавештен да „инстит ут условног отпуста дуга није могуће применити
у конкретном случају када је извршена продаја акција Акцијског фонда и
Републичког фонда ПИО запослених на Београдској берзи“.
Поводом поднете иницијативе Уставни суд је затражио одговор од Вла
де на наводе из иницијативе, на основу одредбе члана 33. став 1, а у вези са
чланом 34. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07).
Пошто у остављеном року Влада није доставила одговор, Суд је наставио
поступак, на основу одредбе члана 34. став 3. Закона о Уставном суду.
У спроведеном поступку, Уставни суд је утврдио да су оспореном Уред
бом о начину и условима измиривања обавеза привредних друштава према
повериоцима из средстава остварених од продаје акција привредног дру
штва у власништву Акцијског фонда Републике Србије („Службени гласник
РС“, број 58/05) уређени начин и услови измиривања обавеза према пове
риоцима привредних друштава код којих је удео акција у укупном броју
акција друштва пренетих Акцијском фонду Републике Србије и Републич
ком фонду за пензијско и инвалидско осигурање једнак или већи од 33,4%
и за која Агенција за приватизацију донесе одлуку о продаји тих акција јав
ним тендером. Измиривање обавеза врши се отпуштањем дуга друштва од
стране поверилаца који своја потраживања намирују из средстава оства
рених од продаје акција друштва у власништву Акцијског фонда. (члан 1).
Оспореном одредбом члана 2. став 4. Уредбе прописано је да се отпу
штање дуга повериоца према друштву врши у случају ако су акције друштва
продате методом јавног тендера. Одредбом члана 25. Уредбе предвиђено је
да се одредбе ове уредбе сходно примењују и на продају удела друштва пре
нетих у власништво Акцијском фонду и Републичком фонду за пензијско
и инвалидско осигурање, ако је тај удео једнак или већи од 33,4% у укуп
ном капиталу друштва и ако се продаје јавном аукцијом.
Одредбом члана 10. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“,
бр. 38/01, 18/03, 45/05,123/07 и 30/10) прописано је да се продаја капитала,
односно имовине субјекта приватизације спроводи путем метода јавног
тендера и јавне аукције.
Законом о изменама и допунама Закона о приватизацији („Службени
гласник РС“, број 45/05) прописано је: да се одредбе овог закона примењу
ју на субјект приватизације који се реструкт урира у поступку приватиза
ције за који до дана ступања на снагу овог закона Агенција није донела од
луку о прихватању програма реструкт урирања, као и привредна друштва
код којих је удео акција у укупном броју акција привредног друштва пре
нетих Акцијском фонду и Републичком фонду за пензијско и инвалид
ско осигурање једнак или већи од 33,4% (члан 32); да су јавно предузеће,
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Пореска управа, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање,
Републички завод за здравствено осигурање, Републичка дирекција за роб
не резерве, Фонд за развој Републике Србије и други републички органи и
организације (у даљем тексту: државни поверилац), дужни да отпусте дуг
према привредном друштву, чији је део акција пренет Акцијском фонду у
складу са Законом о својинској трансформацији („Службени гласник РС“,
број 32/97), у целини и своје потраживање намире из средстава остваре
них од продаје акција привредног друштва у власништву Акцијског фон
да и да се одредбе из става 1. овог члана примењују уколико је удео акција
пренетих Акцијском фонду и Републичком фонду за пензијско и инвалид
ско осигурање у укупном броју акција привредног друштва једнак или ве
ћи од 33,4% (члан 36. ст. 1. и 3).
Законом о изменама и допунама Закона о приватизацији („Службени
гласник РС“, број 123/07) прописано је да се одредбе о отпусту дуга које се
односе на субјект приватизације који се реструкт урира у поступку прива
тизације примењују и на субјект приватизације који се приватизује мето
дом јавног тендера, односно јавне аукције (члан 20е).
Полазећи од одредаба члана 123. тач. 2. и 3. Устава Републике Србије, пре
ма којима Влада, поред осталог, извршава законе и друге опште акте Народ
не скупштине и доноси уредбе и друге опште акте ради извршавања закона,
Уставни суд је становишта да је Влада поступила у оквиру уставног овлашће
ња када је оспореном Уредбом уредила начин и услове измиривања обавеза
према повериоцима привредних друштава код којих је удео акција у укуп
ном броју акција друштва пренетих Акцијском фонду Републике Србије и
Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање једнак или већи од
33,4% и за која Агенција за приватизацију донесе одлуку о продаји тих акци
ја јавним тендером. Оспорена одредба члана 2. став 4. Уредбе, по мишљењу
Уставног суда, не уређује питање отпуштања дуга повериоца према друштву
на начин који би био супротан одредбама члана 20е. Закона о приватизаци
ји, јер се и Уредбом и наведеном одредбом Закона прописује да се отпушта
ње дуга врши у случају продаје акција друштва методом јавног тендера. Та
кође, законитост оспорене одредбе Уредбе не може се довести у питање ни у
односу на одредбе чл. 32. и 36. Закона о изменама и допунама Закона о при
ватизацији („Службени гласник РС“, број 45/05 ), којима се уређује примена
одредаба тог закона на тачно одређене субјекте приватизације, односно слу
чајеве у којима су тзв. државни повериоци дужни да отпусте дуг према при
вредном друштву. Уставни суд је, стога, оценио да се разлозима наведеним у
иницијативи не доводи у сумњу законитост оспорене одредбе члана 2. став
4. Уредбе са становишта одредаба чл. 32. и 36. Закона о изменама и допунама
Закона о приватизацији из 2005. године и члана 20е Закона о изменама и до
пунама Закона о приватизацији из 2007. године, а самим тим ни њена устав
ност у смислу одредбе члана 195. став 1. Устава. При томе, Суд је имао у виду
да се у иницијативи као разлог оспоравања одредбе члана 2. став 4. Уредбе,
наводе спорна питања која се односе на примену оспорене Уредбе и Закона
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о приватизацији у конкретном случају продаје акција од стране Акцијског
фонда путем аукције на Београдској берзи. Уставни суд није у могућности да
оцењује како су у конкретном случају примењени оспорена одредба Уредбе
и Закон о приватизацији, с обзиром на то да овај суд, према одредбама чла
на 167. Устава, није овлашћен да цени примену прописа, већ спорове који на
стају у вези са применом прописа, сагласно Уставу, решавају надлежни судо
ви, односно други државни органи.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је нашао да нема основа за по
кретање поступка за утврђивање неуставности и незаконитости одредбе
члана 2. став 4. оспорене Уредбе о начину и условима измиривања обаве
за привредних друштава према повериоцима из средстава остварених од
продаје акција привредног друштва у власништву Акцијског фонда Репу
блике Србије, па сагласно члану 53. став 3. Закона о Уставном суду („Слу
жбени гласник Републике Србије“, број 109/07), поднет у иницијативу ни
је прихватио.
На основу изложеног и одредбе члана 46. тачка 5) Закона о Уставном
суду, Суд је решио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУп-209/2009 од 10. новембра 2011. године

Уредба о номенклат ури статистичких територијалних јединица
(„Службени гласник РС“, број 109/09)
– чл. 4. до 8.
Имајући у виду чињеницу да је оспореним одредбама Уредбе ближе
разрађен однос уређен Законом о регионалном развоју, у складу са сврхом
и циљем тог закона, који се односи на уређивање начина одређивања обла
сти које чине регион и начина одређивања јединица локалне самоуправе
које чине област, одређивање показатеља степена развијености региона
и јединица локалне самоуправе и разврставање региона и јединица ло
калне самоуправе према степену развијености, Уставни суд је оценио да
се наводи иницијативе који се односе на забрану насилне асимилације,
као једног од права припадника националних мањина утврђеног Уставом,
не могу довести у везу са садржином оспорених чланова Уредбе и нис у
релевантни за решавање овог уставноправног питања.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање неу
ставности и незаконитости одредаба чл. 4. до 8. Уредбе о номенклат ури ста
тистичких територијалних јединица („Службени гласник РС“, број 109/09).
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Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оце
ну уставности и законитости одредаба чл. 4. до 8. Уредбе наведене у изре
ци. У иницијативи се наводи да су оспорене одредбе Уредбе несагласне са
чланом 78. Устава Републике Србије и са Законом о заштити права и слобо
да националних мањина. Наиме, иницијатор сматра да је применом крите
ријума из члана 3. Уредбе утврђено седам територијалних јединица, којом
приликом се није водило рачуна о разликама између појединих општина
по геополитичком положају, култ урно-историјском наслеђу и другим раз
ликама, што је довело до тога да санџачке општине Прибој, Пријепоље, Сје
ница и Нова Варош, где већину становника чине Бошњаци исламске веро
исповести, припадну западном региону, а општине Нови Пазар и Тутин,
централном региону. На овај начин је, по мишљењу иницијатора, бошњач
ко становништво подељено у више региона и постоји опасност да се вре
меном асимилира.
У одговору доносиоца оспореног акта наводи се да се доношењем оспо
рене Уредбе у статистички систем Републике Србије уводи стандард за при
купљање, обраду, приказивање и анализу података на нивоима простор
них јединица какав постоји у статистичком систему ЕУ, те да је свака земља
кандидат, пре приступања ЕУ, у обавези да утврди одговарајуће статистич
ке територијалне јединице према Номенклат ури територијалних јединица
за статистичке потребе у земљама ЕУ, која је прописана Уредбом Европског
парламента и Савета број 1059/2003. С обзиром на то да је постојећа тери
торијална организација један од критеријума по којем се врши груписање
нивоа номенклат уре статистичких територијалних јединица (у даљем тек
сту: НСТЈ), Закон о територијалној организацији Републике Србије („Слу
жбени гласник РС“, број 129/07) и Уредба о управним окрузима („Службе
ни гласник РС“, број 15/06) јесу основа за формирање статистичких региона
на свим нивоима. Одређивање статистичких функционалних територијал
них целина према нивоима изводи се тако што ниво НСТЈ 1 чине групи
сане територијалне јединице НСТЈ 2, а њих чине груписане територијал
не јединице нивоа НСТЈ 3. Статистичка територијална јединица на нивоу
НСТЈ 3, по наводима доносиоца акта, према основном критеријуму треба
да има од 150 хиљада до 800 хиљада становника. Управни окрузи образо
вани Уредбом о управним окрузима испуњавају тај критеријум, тако да је
управни округ основна јединица чијим се груписањем образују виши ни
вои статистичких територијалних јединица. С обзиром на то да су општине
Прибој, Пријепоље, Нова Варош и Сјеница у саставу Златиборског управ
ног округа, по том су основу обу хваћене у јединицу НСТЈ 3 – Златиборска
област, која улази у састав јединица НСТЈ 2 – Западни регион, а како су оп
штине Нови Пазар и Тутин у саставу Рашког управног округа, оне су по том
основу обу хваћене у јединици НСТЈ 3 – Рашка област, која улази у састав
јединице НСТЈ 2 – Централни регион. Истиче се да је Европски концепт
статистичких региона израђен ради планирања и спровођења развојних
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политика, те да регионални статистички подаци представљају основу за оце
ну прихватљивости приликом кандидовања за помоћ из структ урних фон
дова ЕУ који обезбеђују средстава намењена развоју појединих просторних
јединица – статистичких региона. Стога је, у циљу прикупљања регионал
них статистичких података неопходно постојање одговарајуће номенклат у
ре усклађене са европским стандардом, као основног инструмента за обра
ду, приказ и анализу статистичких података. На основу изложеног указују
да етнички састав није критеријум за формирање статистичких региона,
па се Уредба по том основу не може оспоравати.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да оспорена Уредба
садржи десет чланова од којих је: чланом 1. прописано да се овом уредбом
уређује Номенклат ура статистичких територијалних јединица и утврђују
критеријуми по којима се врши груписање по три нивоа; чланом 2. је дата
дефиниција номенклат уре статистичких територијалних јединица, утврђе
ни су нивои груписања територијалних јединица као стандарди по којима
се, кроз статистичке активности прикупљају, обрађују, приказују и анали
зирају статистички подаци; чланом 3. су утврђени критеријуми по који
ма се врши груписање нивоа НСТЈ који се базирају на општим критери
јума који су утврђени стандардима Европске уније и који су разврстани у
пет тачака и то – 1) број становника, 2) геополитичка позиција, 3) природ
ни потенцијали, 4) постојећа територијална организација и 5) култ урно –
историјско наслеђе; чланом 4. је разрађен критеријум из члана 3. тачка 1)
– број становника као основни критеријум при формирању одређених ни
воа НСТЈ и одређене су величине и границе овог критеријума; чланом 5.
је разрађен критеријум из члана 3. тачка 2) – геополитичка позиција и њи
ме је прописано да НСТЈ полази од територијалне организације Републи
ке Србије утврђене законом, при чему основни принцип за успостављање
нивоа у нуменклат ури јесте поштовање административне поделе; чланом
6. су, на основу критеријума члана 3. Уредбе, у Републици Србији на нивоу
НСТЈ 1 образоване функционалне целине Србија – север као јединица на
нивоу НСТЈ 1 у чији састав улази Београдски регион и Регион Војводине
и Србија – југ као јединица на нивоу НСТЈ 1 у чији састав улазе Западни
регион, Источни регион, Централни регион и Регион Косово и Метохија;
чланом 7. су разрађене функционалне целине нивоа НСТЈ 1 на регионе ни
воа НСТЈ 2, тако што су подељене на седам региона; чланом 8. су функцио
налне целине нивоа НСТЈ 2 подељене на територијалне јединице – области
нивоа НСТЈ 3 у седам региона, при чему се називи области нивоа НСТЈ 3
одређују према називима управних округа чије територије јединице локал
не самоуправе улазе у састав одређене области; чланом 9. дат је графички
приказ статистичких функционалних територијалних јединица по нивои
ма НСТЈ, а чланом 10. одређено је ступање на снагу Уредбе осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Оспорена Уредба донета је на основу члана 4. тачка 9) и чл. 5. и 6. За
кона о регионалном развоју („Службени гласник РС“, број 51/09), којим је
прописано: да је номенклат ура статистичких територијалних јединица скуп
појмова, назива и симбола који опис ују групе територијалних јединица са
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нивоима груписања и која садржи критеријуме по којима је извршено гру
писање који су уређени у складу са стандардима Европске уније (члан 4.
тачка 9)); да се, за потребе подстицања регионалног развоја одређују следе
ћи региони – 1) Регион Војводине, 2) Београдски регион, 3) Западни реги
он, 4) Источни регион, 5) Централни регион, 6) Јужни регион и 7) Регион
Косова и Метохије, као и то да Влада, на предлог органа надлежног за по
слове статистике, одређује области које чине регионе из става 1. овог чла
на (члан 5); да Влада, на предлог органа надлежног за послове статистике
одређује јединице локалне самоуправе и градске општине које чине област,
као и називе тих области.
Одредбом члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије прописано је да
Влада доноси уредбе и друге опште акте ради извршавања закона.
Према одредби члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05, 101/07 и 65/08), Влада уредбом подробније разрађује
однос уређен законом, у складу са сврхом и циљем закона.
Анализом наведених одредаба Устава и Закона о Влади, Уставни суд је
утврдио да је оспорена Уредба донета у циљу спровођења Закона о реги
оналном развоју и на основу овлашћења која тај закон садржи. Имајући у
виду чињеницу да је оспореним одредбама Уредбе подробније разрађен од
нос уређен Законом о регионалном развоју у складу са сврхом и циљем тог
закона који се односи на уређивање начина одређивања области које чине
регион и начина одређивања јединица локалне самоуправе које чине област, одређивање показатеља степена развијености региона и јединица ло
калне самоуправе, разврставање региона и јединица локалне самоуправе
према степену развијености, Уставни суд је оценио да се наводи иницијати
ве који се односе на забрану насилне асимилације као једног од права при
падника националних мањина утврђеног Уставом не могу довести у везу
са садржином оспорених чланова Уредбе и нис у релевантни за решавање
овог уставноправног питања. Ово из разлога што оспорена Уредба не са
држи критеријум по коме се статистички региони формирају сагласно ет
ничком саставу становништва, као и из разлога што оспореном Уредбом
о номенклат ури статистичких територијалних јединица полази од терито
ријалне организације Републике Србије утврђене законом (члан 5. Уредбе),
односно полази од чињенице да се називи области нивоа НСТЈ 3 одређују
према називима управних округа чије територије јединице локалне самоу
праве улазе у састав одређених области (члан 8. став 2) утврђених Уредбом
о управним окрузима („Службени гласник РС“, број 15/06).
Стога је Уставни суд оценио да, сагласно члану 53. став 1. Закона о Устав
ном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), нема основа за покретање
поступка за утврђивање неуставности и незаконитости оспорених одреда
ба Уредбе, па иницијативу није прихватио.
Сагласно изложеном Уставни суд је, на основу одредбе члана 46. став
1. тачка 5) Закона о Уставном суду, донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУо-50/2010 од 17. новембра 2011. године
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Уредба о заштити Парка природе „Шарган – Мокра Гора“
(„Службени гласник РС“, бр. 52/05, 105/05 и 81/08)
– чл. 5, 6, 7. и 8.
Уставни суд је, разматрајући питање да ли оспорена Уредба у матери
јалноправном смислу садржи одредбе за чију би оцену законитости био
надлежан Уставни суд, заузео став да је, сагласно члану 123. тачка 3. Уста
ва, акт који Влада доноси ради извршавања закона увек општи правни акт.
Према оцени Уставног суда, Влада је, доносећи оспорени акт о про
глашењу Парка природе „Шарган – Мокра Гора“ у форми уредбе, посту
пила у оквиру своје уставне надлежности и оспореним одредбама чл. 6, 7.
и 8. Уредбе није прекорачено законско овлашћење које се односи на садр
жину акта о проглашењу заштићеног подручја, на одређивање стараоца,
односно управљача, начин спровођења програма управљања и дужности
и обавезе управљача у однос у на унутрашњи ред и чување заштићеног
подручја, а у том смислу и доношење „аутономних аката“.
Оцењујући уставност и законитост одредаба члана 5. Уредбе, Устав
ни суд је утврдио да је Законом допуштена могућност да се актом о про
глашењу заштићеног природног добра предвиде активности и радње које
је забрањено вршити у зонама режима заштите, да је у заштићеном под
ручју Законом прописана могућност ограничења права својине и могућ
ност експропријације, када за то постоји интерес Републике Србије и да
су оквири на основу којих се одређује одговарајући режим заштите про
писани Законом о заштити природе, те није прихватио иницијативу за
покретање поступка за оцену уставности и законитости одредаба члана
5. ст. 3. и 4. Уредбе.
Међутим, имајући у виду законом утврђен основ за одређивање од
говарајућег режима заштите, по оцени Уставног суда, основано се може
поставити питање да ли је Влада прекорачила овлашћење из закона одре
ђујући забране у режиму заштите II и III степена, које за последицу могу
имати ограничење права коришћења на пољопривредном, шумском и
грађевинском земљишту на начин супротан закону и да ли је на тај начин
повређено уставно начело о ограничењу људских и мањинских права, као и
Уставом и општеприхваћеним правилима међународног права гарантовано
право на мирно уживање имовине, те је Суд у однос у на одредбе члана 5.
ст. 1. и 2. Уредбе покренуо поступак за оцену уставности и законитости.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање
неуставности и незаконитости одредаба члана 5. ст. 3. и 4, чл. 6, 7. и 8. Уред
бе о заштити Парка природе „Шарган – Мокра Гора“ („Службени гласник
РС“, бр. 52/05, 105/05 и 81/08).
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2. Покреће се поступак за оцену уставности и законитости одредаба
члана 5. ст. 1. и 2. Уредбе из тачке 1.
3. Решење доставити Влади Републике Србије, ради давања одговора.
4. Рок за давање одговора је 30 дана од дана пријема Решења.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оце
ну уставности и законитости одредаба чл. 5. до 8. Уредбе наведене у тачки
1. изреке. У иницијативи се наводи: да проглашење Парка природе „Шар
ган – Мокра Гора“ за заштићено природно добро од изузетног значаја, I –
прва категорија, није у сагласности са Правилником о категоризацији за
штићених природних добара („Службени гласник РС“, број 30/92) којим
су, као добра I категорије одређени национални паркови и добра зашти
ћена по међународном праву; да је подручје овог заштићеног добра битно
проширено изменама и допунама Уредбе, тако да укупна површина Парка
природе сада износи 10.813,73 ха; да је Уредбом допуштено да се, супротно
Уставу, својина и употреба имовине ограничи аутономним актом стараоца;
да Уредбом није утврђен јавни интерес за ограничење права својине чиме
се нарушава право на мирно уживање имовине из члана 1. Првог протоко
ла уз Европску конвенцију о заштити људских права и основних слобода;
да је власницима ускраћено право на накнаду за случај ограничавања пра
ва својине; да су забране коришћења имовине прописане чланом 5. Уредбе
прекомерне и супротне закону, те да се таквим прописивањем дискрими
нишу власници земљишта и зграда са територије овог парка природе у од
нос у на друге власнике, што је супротно чл. 21. и 58. Устава.
У одговору доносиоца оспореног акта наводи се: да су Уредбом утвр
ђене мере, активности и услови заштите, очувања и унапређења природ
них и створених вредности и карактеристика, које нис у исте на другим
подручјима која су стављена под заштит у, односно да је ово подручје ста
вљено под заштит у ради планског уређења простора и одрживог развоја
туризма, пољопривреде и шумарства, а у интерес у науке, образовања, кул
туре и рекреације; да је Уредбом утврђена површина од 10.813,73 ха која се
ставља под заштит у, од чега је 4433,33 ха у државној својини, а 6380,40 ха у
приватној и другим облицима својине, те да су утврђени режими заштите
I, II и III степена; да подручје за које се спроводи заштита има природне и
створене вредности од значаја за Републику Србију и да све забране, огра
ничења и мере, односно утврђене мере и услови, као и радње и активности
које су прописане овом уредбом, произлазе из закона којима се регулише
коришћење шума и шумског земљишта, пољопривредног земљишта, вода,
рударства, ловне и риболовне дивљачи, планирање и изградња и др; да на
ведена Уредба није једини акт Владе којим се пропис ују мере, активности
и услови заштите подручја од значаја за очување природних и створених
вредности и карактеристика, јер су исте мере и услови заштите прописа
не и Уредбом о заштити Парка природе „Голија“, као и Уредбом о заштити
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природе „Сићевачка клис ура“, те да је Законом о заштити животне среди
не у поглављу „Права и обавезе ималаца заштићених природних добара“,
у члану 58. утврђено право на накнаду и висина трошкова или штете ко
ја настаје у вези са прописаним режимом заштите добра, као и то ко сноси
трошкове; да, полазећи од наведених законских права, дужности и обавеза
власника и корисника непокретности, оспореном Уредбом нис у повређе
не одредбе члана 21, члана 58. и члана 137. став 2. Устава Републике Срби
је, односно да су оспореном Уредбом, сагласно Закону о заштити животне
средине, уређени услови и мере заштите подручја које је због природних
карактеристика и вредности, планског уређења простора и одрживог раз
воја туризма, пољопривреде и шумарства, а у интерес у науке, образовања,
култ уре и рекреације стављено под заштит у као природно добро I катего
рије – парк природе „Шарган – Мокра Гора“. У погледу категорије и степе
на заштите овог подручја, истиче се да је ово подручје испунило услове за
заштит у и валоризацију из Правилника о категоризацији заштићених при
родних добара („Службени гласник РС“, број 30/92), односно да је овим ак
том, сагласно одредбама чл. 42, 44. и 45. Закона о заштити животне среди
не, уређен поступак стављања под заштит у природног добра и садржај акта
о заштити. Закључује се да, полазећи од уставног овлашћења да Републи
ка Србија уређује одрживи развој, систем заштите и унапређења животне
средине, заштит у и унапређење биљног и животињског света и да се при
родна богатства користе под условима и на начин предвиђен законом, нису
прекорачена уставна и законска овлашћења доношењем оспорене Уредбе,
нити је повређено право на неометано уживање имовине које је зајемче
но чланом 1. Првог протокола уз Европску конвенцију о заштити људских
права и основних слобода и чланом 58. Устава.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио следеће:
Акт о проглашењу предела изузетних одлика „Шарган – Мокра Гора“
донела је Влада у форми Уредбе, којом је подручје планине Шарган и мо
крогорске котлине стављено под заштит у као предео изузетних одлика и
утврђено као заштићено природно добро од изузетног значаја, односно I
категорије (члан 1); наведени су разлози стављања под заштит у овог под
ручја (члан 2); утврђена је површина подручја од 3.678,23 ха, која се ставља
под заштит у, од чега 2.156,38 ха у државној својини и 1.521,86 ха у приват
ној и другим облицима својине (члан 3); успостављени су режими зашти
те I, II и III степена, тако што је режимом I степена захваћена укупна повр
шина од 351,98 ха, режимом II степена укупна површина од 1.187,46 ха, а
режимом III степена укупна површина од 2.138,77 ха (члан 4); оспореним
одредбама члана 5. Уредбе одређене су забране на површинама на којима
је утврђен режим заштите III степена које су таксативно побројане у 12 та
чака (став 1), одређене су забране на којима је утврђен режим заштите II
степена, који, осим забрана из става 1. садржи забране које су таксативно
набројане у осам тачака (став 2), на површинама на којима је утврђен ре
жим заштите I степена забрањено је коришћење природних богатстава и
све активности осим научних истраживања и ограничене едукације (став
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3), а ставом 4. дефинисано је шта се све обезбеђује у циљу заштите очува
ња и унапређења овог подручја; одређен је старалац на овом подручју и то
Туристичко удружење „Мокра Гора“ из Мокре Горе, чији су послови так
сативно побројани у пет тачака (члан 6); утврђена су права и обавезе ста
раоца, одређен је начин спровођења мера и активности које се предузима
ју ради заштите и развоја овог подручја и утврђен је начин обезбеђивања
потребних средстава (чл. 7. до 11).
Уредбом о изменама Уредбе о заштити Предела изузетних одлика „Шар
ган – Мокра Гора“ („Службени гласник РС“, број 105/05) промењен је на
зив стараоца тако што је, уместо Туристичког удружења „Мокра Гора“ из
Мокре Горе, за стараоца одређено Друштво са ограниченом одговорношћу
„Парк природе Мокра Гора“ из Мокре Горе, општина Ужице.
Уредбом о изменама Уредбе о заштити Предела изузетних одлика „Шар
ган – Мокра Гора“ („Службени гласник РС“, број 81/08), одредбом члана 1.
и одговарајућим одредбама других чланова (чл. 2. до 10) измењен је назив
Уредбе тако да гласи: „Уредба о заштити Парка природе ’Шарган – Мокра
Гора’“. Поред измене назива Уредбе, одредбом члана 4. наведене Уредбе из
2008. године измењен је члан 3. основног текста Уредбе тако што је проши
рено подручје Парка природе и на друге катастарске општине у окруже
њу, тако да укупна површина Парка природе износи 10.813,73 ха, а одред
бом члана 5. став 2. ове уредбе измењен је члан 4. тачка 3. основног текста
Уредбе, тако што се у режиму заштите III степена сада налази укупна по
вршина од 9.274,29 ха.
Оспорена Уредба донета је у време важења Устава Републике Србије од
1990. године и одредаба Закона о заштити животне средине који су преста
ли да важе. Наиме, одредбом члана 129. тачка 2) Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РС“, број 135/04) прописано је да даном сту
пања на снагу овог закона престаје да важи Закон о заштити животне сре
дине („Службени гласник РС“, бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 53/95),
осим одредаба којима се уређује заштита ваздуха, заштита природних до
бара и заштита од буке. Дакле оспорена Уредба донета је на основу овла
шћења из члана 43. став 4. Закона о заштити животне средине из 2004. го
дине, а у циљу извршавања Закона о заштити животне средине („Службени
гласник РС“, бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 53/95), којим се уређу
је „ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА“, односно поглавље 7. са чл. 41. до
61. Закона. Према члану 41. тог закона, као природна добра која се ставља
ју под заштит у била су одређена, између осталог и парк природе и предео
изузетних одлика (став 1. тач. 2) и 3)). Одредбом члана 43. став 4. Закона
било је дато овлашћење Влади да, ако на предлог министарства утврди да
је природно добро од изузетног, односно великог значаја, може донети акт
о стављању под заштит у природног добра, а одредбама члана 44. изврше
на је категоризација заштићених природних добара на природна добра од
изузетног значаја, природна добра од великог значаја и значајна природ
на добра, при чему је било одређено да вредновање природних добара вр
ши организација за заштит у природе по поступку и на основу критеријума
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утврђених прописом о категоризацији заштићених природних добара који
доноси министар. Садржај акта о стављању природног добра под заштит у
био је прописан чланом 45. Закона, а режими заштите природних добара
били су утврђени одредбом члана 49. истог закона, тако што је било про
писано: да се на природним добрима могу установити режими заштите I, II
и III степена (став 3); да се у I степену заштите утврђује забрана коришће
ња природних богатстава и искључују сви други облици коришћења про
стора и активности осим научних истраживања и контролисане едукације
(став 4); да се у II степену заштите утврђује ограничено и строго контроли
сано коришћење природних богатстава док се активности у простору могу
вршити у мери која омогућава унапређење стања и презентацију природ
ног добра без последица по његове примарне вредности (став 5); да се у III
степену заштите утврђује селективно и ограничено коришћење природних
богатстава и контролисане интервенције и активности у простору уколико
су усклађене са функцијама заштићеног природног добра или су везане за
наслеђене традиционалне облике обављање привредних делатности и ста
новања укључујући и туристичку изградњу (став 6); да се, код утврђивања
режима заштите природних реткости зависно од степена реткости, проређе
ности или угрожености може одредити – 1) I степен заштите, 2) делимична
забрана коришћења, 3) заштита њихових станишта као резервата природе
и заштита на одређеном подручју (став 7). Одредбом члана 50. тог закона
било је прописано да предузеће, односно организација која управља, одно
сно стара се о заштићеном природном добру доноси програме и друга акта
са условима и мерама заштите и развоја природног добра којим управља
у складу са Законом и актом о заштити. Одредбама чл. 57. до 59. Закона из
1991. године била су прописана права и обавезе ималаца заштићених при
родних добара, а одредбама члана 58. овог закона било је утврђено, између
осталог, и право имаоца заштићеног природног добра које држи по основу
приватне својине на: накнаду стварних трошкова и претрпљене штете која
настаје у вези са прописаним режимом заштите тог добра, право да од орга
низације за заштит у природе захтева потребна упутства о начину чувања,
заштите и одржавања заштићеног природног добра без посебне накнаде,
право на правичну накнаду за ограничење или забрану права коришћења.
Према одредби члана 60. став 1. Закона, послове заштите природних доба
ра одређене овим законом и прописима донетим на основу овог закона мо
гла је да врши организација за заштит у природе, предузеће, односно орга
низација која управља заштићеним природним добром.
Цитиране одредбе Закона о заштити животне средине престале су да
важе 20. маја 2009. године, ступањем на снагу Закона о заштити природе
(„Службени гласник РС“, број 36/09). Наиме, прелазним и завршним од
редбама Закона о заштити природе прописано је да ће подзаконски про
писи за спровођење овог закона бити донети у року од годину дана од дана
ступања на снагу овог закона, да, до ступања на снагу прописа утврђених
овим законом остају на снази прописи који су донети на основу Закона о
заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 66/91, 83/92, 53/95
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и 135/04), да даном ступања на снагу овог закона престају да важе одред
бе о заштити природе садржане у Закону о заштити животне средине и За
кон о националним парковима (члан 134. ст. 1. до 3); да природна добра
заштићена до ступања на снагу овог закона остају под заштитом а управља
чи, власници и корисници тих заштићених природних добара имају права
и обавезе прописане овим законом (члан 130. став 1); да су управљачи за
штићених подручја дужни да ускладе управљање заштићеним подручјем
са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу
овог закона (члан 131. став 6). Дакле, одредбом члана 130. став 1. Закона о
заштити природе, продужена је важност спроведеног поступка проглаше
ња предметног заштићеног природног добра. Треба истаћи да је Правилни
ком о категоризацији заштићених природних добара („Службени гласник
РС“, број 30/92), који је био основ за проглашење Предела изузетних одли
ка „Шарган – Мокра Гора“ за заштићено природно добро од изузетног зна
чаја, односно I категорије, како се то наводи у иницијативи, био прописан
поступак и критеријуми за вредновање заштићених природних добара на
основу којих се врши њихова категоризација и заштићена природна добра
била су разврстана у три категорије, при чему су I категорију чинила при
родна добра од изузетног значаја (члан 2). Чланом 5. став 1. тог правилни
ка било је прописано да се у I категорију разврставају заштићена природна
добра која имају једну или више особина од изузетног значаја за Републи
ку, при чему су те особине биле набројане у шест тачака, а ставом 2. истог
члана, национални паркови и природна добра заштићена по међународ
ним прописима била су сврстана као добра I категорије.
Оцену уставности и законитости оспорених одредаба Уредбе, Уставни
суд врши на основу Устава, општеприхваћених правила међународног пра
ва и закона који су на снази, па су за решавање иницираних уставноправ
них питања у конкретном случају од значаја следећи прописи:
Устав Републике Србије, и то следећи чланови: члан 20. којим је утвр
ђено да људска и мањинска права зајемчена Уставом могу законом бити
ограничена ако ограничење допушта Устав, у сврхе ради којих га Устав до
пушта, у обиму неопходном да се уставна сврха ограничења задовољи у
демократском друштву и без задирања у суштину зајемченог права (став
1), да се достигнути ниво људских и мањинских права не може смањивати
(став 2), те да су, при ограничавању људских и мањинских права, сви др
жавни органи, а нарочито судови, дужни да воде рачуна о суштини права
које се ограничава, важности сврхе ограничења, природи и обиму ограни
чења, однос у ограничења са сврхом ограничења и о томе да ли постоји на
чин да се сврха ограничења постигне мањим ограничењем права (став 3);
члан 21. којим је утврђено да су пред Уставом и законом сви једнаки (став
1) и да свако има право на једнаку заштит у без дискриминације (став 2);
члан 58. ст. 1. до 3. којим је утврђено да се јемчи мирно уживање својине и
других имовинских права стечених на основу закона, да право својине може
бити одузето или ограничено само у јавном интерес у утврђеном на осно
ву закона, уз накнаду која не може бити нижа од тржишне, да се законом
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може ограничити начин коришћења имовине; члан 87. став 3. којим је утвр
ђено да се природна богатства користе под условима и на начин предвиђен
законом; члан 88. којим је утврђено да је коришћење и располагање пољо
привредним земљиштем, шумским земљиштем и градским грађевинским
земљиштем у приватној својини, слободно и да се законом могу ограни
чити облици коришћења и располагања, односно прописати услови за ко
ришћење и располагање да би се отклонила опасност од наношења штете
животној средини или да би се спречила повреда права и на законом за
снованих интереса других лица; члан 97. став 1. тачка 9. којом је утврђено
да Република Србија уређује и обезбеђује одрживи развој, систем зашти
те и унапређења животне средине, заштит у и унапређења биљног и живо
тињског света, производњу, промет и превоз оружја, отровних, запаљивих,
експлозивних, радиоактивних и других опасних материја; члан 123. тач. 2.
и 3. којим је утврђено да Влада, у оквиру своје надлежности, извршава за
коне и друге опште акте Народне скупштине и да доноси уредбе и друге
опште акте ради извршавања закона; члан 137. став 2. којим је утврђено да
се поједина овлашћења законом могу поверити и предузећима, установа
ма, организацијама и појединцима;
Члан 1. Протокола 1 уз Европску конвенцију о заштити људских пра
ва и основних слобода, којим је прописано да свако физичко и правно ли
це има право на неометано уживање своје имовине, да нико не може бити
лишен своје имовине, осим у јавном интерес у и под условима предвиђе
ним законом и општим начелима међународног права (став 1), као и то да
претходне одредбе ни на који начин не утичу на право државе да приме
њује законе које сматра потребним да би регулисала коришћење имовине
у складу с општим интересима или да би обезбедила наплат у пореза или
других дажбина или казни (став 2);
Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09), и то
следећа поглавља: I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ (чл. 1. до 6), којим се пропис ује да
се овим законом уређује заштита и очување природе, биолошке, геолошке
и предеоне разноврсности као дела животне средине, те одређује да је при
рода добро од општег интереса за Републику Србију које ужива посебну
заштит у у складу са овим законом и посебним законом (члан 1), утврђује
циљ закона, његова примена и значење израза (чл. 2. до 4), утврђују основ
на начела заштите природе и примена основних начела заштите животне
средине (члан 5) и одређују субјекти заштите природе, па, између осталог
и управљач заштићеног подручја у оквиру својих овлашћења (члан 6. тач
ка 4); II ЗАШТИТА ПРИРОДЕ (чл. 7. до 26), којим се, између осталог, про
пис ују мере заштите природе и начин њиховог спровођења (члан 7), пла
нирање, уређење и коришћење простора, природних ресурса и заштићених
подручја (члан 8), услови заштите природе у плановима, основама и про
грамима (члан 9), обавезе носиоца пројекта и корисника природних ресур
са, те ограничења и прекид коришћења (чл. 10. и 11), те отклањање штет
них последица (члан 13); III ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА (чл. 27. до
40), којим се, између осталог, пропис ује да су заштићена природна добра
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заштићена подручја, заштићене врсте и покретна заштићена природна до
кумента од којих је парк природе сврстан у заштићена подручја (члан 27),
дефинишу заштићена подручја и пропис ује овлашћење за министра да мо
же посебним актом да пропише критеријуме и индикаторе за проглашење
заштићених подручја у складу са општеприхваћеним међународним кри
теријумима и индикаторима (члан 28. ст. 1. и 2), дефинише парк природе
као подручје добро очуваних природних вредности са претежно очуваним
природним еко-системима и живописним пејзажима, намењено очувању
укупне геолошке, биолошке и предеоне разноврсности, као и задовољењу
научних, образовних, духовних, естетских, култ урних, туристичких, здрав
ствено-рекреативних потреба, осталих делатности усклађених са традицио
налним начином живота и начелима одрживог развоја, прописује да у пар
ку природе нис у дозвољене привредне и друге делатности и радње којима
се угрожавају његова битна обележја и вредности и да се мере заштите, на
чин обављања привредних делатности и коришћење природних вредности
у парку природе ближе утврђују актом о проглашењу заштићеног подручја
(члан 34), одредбама члана 35. Закона утврђене су зоне и назначени режи
ми заштите набројани у четири тачке (став 1), ст. 6. и 7. је у режиму зашти
те II степена прописао да се заштита спроводи на делу заштићеног подруч
ја са делимично измењеним еко-системима великог научног и практичног
значаја, и да су у II степену заштите могуће управљачке интервенције у ци
љу рестаурације, ревитализације и укупног унапређења природног добра
без последица по примарне вредности његових природних станишта, по
пулација, и екосистема, као и контролисане традиционалне делатности ко
је, током свог одвијања нис у угрозиле примарне вредности простора, док
је ст. 8. и 9. истог члана Закона прописано да се у режиму заштите III сте
пена заштита спроводи на делу заштићеног подручја са делимично изме
њеним и/или измењеним еко-системима од научног и практичног знача
ја и да је III степену заштите могуће селективно и ограничено коришћење
природних рес урса, управљачке интервенције у циљу рестаурације, реви
тализације и укупног унапређења природног добра, одрживо коришћење,
развој и унапређење сеоских домаћинстава, уређење објеката култ урноисторијског наслеђа и традиционалног градитељства, очување традицио
налних делатности локалног становништва, развој инфраструкт уре, ускла
ђене са вредностима, потенцијалима и капацитетима заштићеног простора
намењене развоју еколошког, руралног, здравственог, спортско-рекреатив
ног и осталих видова туризма у складу са принципима одрживог развоја, а
ставом 10. прописано је да режиме заштите предлаже завод у студији о за
штити заштићеног подручја; IV ПОСТУПАК ПРОГЛАШАВАЊА ЗАШТИ
ЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА (чл. 41. до 50), којим се, између осталог,
пропис ује поступак проглашавања заштићених природних добара на за
штићеним подручјима и то: ко доноси акт о проглашењу заштићеног под
ручја (члан 41) на основу чега је заснован акт о проглашењу – студија зашти
те (члан 42), учешће јавности о предлогу акта за проглашење заштићеног
подручја (члан 43), садржај акта о проглашењу, његово објављивање и акт о
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престанку заштите (чл. 44. до 46), као и поступак претходне заштите (члан
47); V УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА (чл. 51.
до 70), којим се, поред осталог, пропис ује да се заштита, управљање, кори
шћење и унапређење заштићених подручја спроводи на основу акта о про
глашењу заштићеног подручја и плана управљања заштићеним подручјем
(члан 51) садржај и спровођење плана управљања који доноси управљач
(чл. 52. до 54), да се организација, коришћење, уређење простора и изград
ња објеката на заштићеном подручју врши на основу просторног плана
подручја посебне намене, односно урбанистичког плана, у складу са зако
ном (члан 55. став 1), пропис ују обавезе управљача у погледу обезбеђива
ња унутрашњег реда и чувања заштићеног подручја у ком смислу је дужан
да донесе Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби и утврђује
обавезан садржај правилника (члан 56), радови и активности на заштиће
ном подручју (члан 57), коришћење и посећивање заштићених подручја и
обавезе корисника или власника непокретности (чл. 58. и 59), могућност
одузимања и ограничења права својине, те накнаде за ускраћивање или
ограничење права коришћења (чл. 62. и 63), одговорност за штет у, право
на надокнаду штете и обавезе надокнаде штете проузроковање недозво
љеном радњом (чл. 64. до 66), услови које мора да испуни управљач зашти
ћеним подручјем и његове дужности (чл. 67. и 68), финансирање заштиће
ног подручја и накнада за коришћење заштићеног подручја (чл. 69. и 70).
Уставни суд је, разматрајући питање да ли оспорена Уредба у матери
јалноправном смислу садржи одредбе за чију би оцену законитости био
надлежан Уставни суд, заузео став да је, сагласно члану 123. тачка 3. Уста
ва, акт који Влада доноси ради извршавања закона увек општи правни акт.
Анализом свих наведених прописа Уставни суд је утврдио да је Влада,
доносећи оспорени акт о проглашењу Парка природе „Шарган – Мокра
Гора“ у форми уредбе, поступила у оквиру своје уставне надлежности. Са
гласно одредби члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“,
бр. 55/05, 71/05, 101/07 и 65/08), којим је прописано да Влада уредбом по
дробније разрађује однос уређен законом, у складу са сврхом и циљем за
кона, Уставни суд је оценио да су одредбе чл. 6, 7. и 8. Уредбе које се односе
на одређивање стараоца, односно управљача, начин спровођења програма
управљања и дужности и обавезе управљача у однос у на унутрашњи ред и
чување заштићеног подручја, те у том смислу и за доношење „аутономних
аката“, како је то наведено у иницијативи, донете у границама уставних и
законских овлашћења. Ово из следећих разлога: Уставом је дата могућност
да се поједина јавна овлашћења законом могу поверити и предузећима,
установама, организацијама, па и појединцима. Одредбама члана 45. Зако
на о заштити животне средине у време чијег важења је оспорена Уредба до
нета, било је прописано да се, као обавезни садржај акта о стављању при
родног добра под заштит у одређује и субјект коме се поверава управљање,
односно старање о заштићеном природном добру. Сличне одредбе има и
члан 44. важећег Закона о заштити природе, према којима акт о проглаше
њу заштићеног подручја садржи, између осталог, лице коме се поверава
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управљање, права и обавезе управљача и друге елементе од значаја за за
штићено подручје. Закон о заштити природе такође прописује да се зашти
та, управљања, коришћење и унапређење заштићеног подручја спроводи
на основу акта о проглашењу заштићеног подручја и плана управљања за
штићеног подручја (члан 51), да план управљања доноси управљач (члан
52) и одређује обавезни садржај плана управљања (члан 53), а према од
редбама члана 56. Закона, управљач је дужан да обезбеди унутрашњи ред
и чување заштићеног подручја у складу са правилником који доноси сам
управљач, а чији се садржај, начин доношења и оглашавања, ближе уређу
је актом о проглашењу заштићеног подручја. Најзад, сви послови назначе
ни у одредби члана 6. став 2. Уредбе које обавља старалац, инкорпорирани
су у одредбама члана 68. Закона о заштити природе којим су набројане ду
жности и обавезе управљача.
На основу изнетог, Уставни суд је оценио да су оспорене одредбе чл. 6,
7. и 8. Уредбе у материјалноправном смислу спроведбеног карактера и да
њиховим садржајем није прекорачено овлашћење из закона које се односи
на садржину акта о проглашењу заштићеног подручја, односно у погледу
одређивања стараоца – управљача заштићеног подручја и његових обаве
за и дужности. Стога Уставни суд, сагласно одредби члана 53. став 3. Зако
на о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), није прихватио
иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности и неза
конитости одредаба чл. 6, 7. и 8. Уредбе.
О питањима оправданости избора правног лица којем ће се, у конкрет
ном случају, поверити управљање Парком природе „Шарган – Мокра Гора“,
као и о питањима која се односе на површину којом је обухваћен Парк при
роде изражену у хектарима, а која се постављају у иницијативи, Уставни суд
није надлежан да одлучује, у смислу одредаба члана 167. Устава. Питања из
иницијативе која се односе на утврђивање висине и начин исплате накнаде
за ограничење права коришћења, односно накнаде по основу одговорности
за штет у, не могу бити предмет регулисања оспореном Уредбом, будући да
су уређена одредбама чл. 63. до 66. Закона о заштити природе. Правна за
штита по питањима накнада може се остварити пред судовима опште над
лежности. Уставни суд указује да је природа ex lege одређена као добро од
општег интереса за Републику Србију које ужива посебну заштит у (члан 1.
став 2. Закона о заштити природе), па тако и Парк природе „Шарган – Мо
кра Гора“ представља добро од општег интереса.
Оцењујући уставност и законитост одредаба члана 5. Уредбе, Устав
ни суд је као неспорну чињеницу утврдио да је Законом допуштена мо
гућност да се актом о проглашењу заштићеног природног добра предвиде
активности и радње које је забрањено вршити у зонама режима заштите
(члан 44. тачка 4) Закона). Такође је утврђено да је у заштићеном подруч
ју Законом прописана не само могућност ограничења права својине, него
и могућност одузимања, односно експропријације, када за то постоји ин
терес Републике Србије (члан 62. Закона). Уставни суд је такође констато
вао да су оквири на основу којих се одређује одговарајући режим заштите
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прописани чл. 11. и 35. Закона о заштити природе, односно да су на сличан
начин били уређени и одредбом члана 49. раније важећег Закона о заштити
животне средине. Сходно изложеном, Уставни суд, сагласно одредби чла
на 53. став 3. Закона о Уставном суду, такође није прихватио иницијативу
за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредаба чла
на 5. ст. 3. и 4. Уредбе.
Међутим, имајући у виду законом утврђен основ за одређивање одго
варајућег режима заштите, по оцени Уставног суда, основано се може по
ставити питање да ли је Влада прекорачила овлашћење из закона одређују
ћи забране у режиму заштите II и III степена. Наиме, у конкретном случају,
поставља се питање да ли су поједине забране предвиђене у режиму зашти
те II и III степена оспореног члана 5. Уредбе, ограничиле право коришћења
на пољопривредном, шумском и грађевинском земљишту на начин супро
тан закону, и да ли је на тај начин повређено уставно начело о ограничењу
људских и мањинских права, као и Уставом и општеприхваћеним прави
лима међународног права гарантовано право на мирно уживање имовине.
С обзиром на изнето спорно питање, Уставни суд је оценио да су се сте
кли услови да се, сагласно одредби члана 53. став 1. Закона о Уставном суду,
донесе Решење о покретању поступка за оцену уставности и законитости
оспорених одредаба члана 5. ст. 1. и 2. Уредбе и да се исто, применом одред
бе члана 33. став 1. Закона, достави доносиоцу оспореног акта на одговор.
Сагласно изложеном, Уставни суд је, на основу одредаба члана 46. став
1. тач. 1) и 5) Закона о Уставном суду и члана 82. тачка 10. Пословника о
раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), до
нео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУо-49/2009 од 24. новембра 2011. године

Одлука о условима наплате обвезница Републике Србије
за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана
(„Службени гласник РС“, број 52/02)
Како су услови и начин регулисања обавеза по основу девизне штедње
грађана, односно по основу неисплаћених орочених девизних средстава
грађана по уговорима о депозит у грађана код Дафимент банке а. д. Бе
оград, у ликвидацији уређени законом, а оспореном Одлуком, као под
законским актом, у складу са изричитим законским овлашћењем Владе,
само уређени услови наплате обвезница Републике Србије и начин обез
беђења и преноса средстава потребних за исплате обвезница и одређен
субјект који обавља стручне и административно техничке послове у вези
са том одлуком, Уставни суд је утврдио да се оспореном Одлуком не уре
ђују односи због којих подносилац иницијативе доводи у питање њену
сагласност са Уставом.
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Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање не
уставности Одлуке о условима наплате обвезница Републике Србије за из
мирење обавеза по основу девизне штедње грађана („Службени гласник
РС“, број 52/02).
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за утвр
ђивање неуставности Одлуке наведене у изреци. Иницијатор је оспорио ви
ше општих аката сматрајући да је лицима која су на дан 4. јула 2002. године
имала пребивалиште ван територије Републике Србије онемогућено пра
во на исплат у новчаних депозита код Дафимент банке и Југоскандик банке,
тј. право на добијање емитованих обвезница Републике Србије. Наводи да
оспореном Одлуком којом је прописано да Народна банка Југославије обавља
послове евиденције на уплате средстава ради обезбеђења наплате обвезни
ца која у буџет у обезбеђује Република Србија, он као грађанин и државља
нин Републике Србије од 4. јула 2005. године партиципира у финансирању
обавезе по основу Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Ју
гославије по основу девизне штедње грађана и Закона о регулисању јавног
дуга Савезне Републике Југославије по уговорима о девизним депозитима
грађана ороченим код Дафимент банке АД Београд у ликвидацији и по де
визним средствима грађана положеним код Банке приватне привреде Црне
Горе ДД Подгорица, али да истовремено нема право на исплат у јер није био
држављанин Републике Србије на дан 4. јула 2002. године. Сматра да су му
таквим прописивањем угрожена основна људска права зајемчена Уставом
Републике Србије, и то право на имовину, забрана дискриминације, право
на правично суђење и право на једнаку заштит у права и на правно средство.
У одговору Владе наводи се да су наводи подносиоца неосновани, јер су
Одлуком, као подзаконским актом, само уређени услови наплате обвезни
ца Републике Србије и начин обезбеђења и пренос средстава потребних за
исплат у обвезница, и прописано je ко обавља стручно и административно
техничке послове у вези са том одлуком. У одговору се такође указује да су
законска решења у циљу чијег извршавања је донета оспорена Одлука за
снована на реалним могућностима обезбеђења средстава за измирење оба
веза према девизним штедишама и да је утврђен динамички план исплате
обавеза по основу дуга Републике Србије којим је, у оквиру буџетског огра
ничења, максимално искоришћена могућност постепеног повећања годи
шњих рата, сразмерно расту бруто друштвеног производа.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је оспорену Одлуку
о условима наплате обвезница Републике Србије за измирење обавеза по
основу девизне штедње грађана („Службени гласник РС“, број 52/02) донела
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Влада Републике Србије, на основу овлашћења садржаног у одредбама чла
на 5. став 4. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југослави
је по основу девизне штедње грађана („Службени гласник РС“, број 36/02
и „Службени гласник РС“, бр. 80/04 и 101/05) и Закона о регулисању јав
ног дуга Савезне Републике Југославије по уговорима о девизним депози
тима грађана ороченим код Дафимент банке АД Београд у ликвидацији и
по девизним средствима грађана положеним код Банке приватне привре
де Црне Горе ДД Подгорица („Службени лист СРЈ“, број 36/02 и „Службе
ни гласник РС“, број 101/05). Одлуком се уређују услови наплате обвезнице
Републике Србије за измирење по основу девизне штедње грађана емито
ваних у складу са Одлуком о емисији обвезница Републике Србије за изми
рење обавеза по основу девизне штедње грађана („Службени гласник РС“,
број 48/02). Одредбом тачке 2. Одлуке прописано је да власници обвезни
ца наплаћују обвезнице код банака код којих имају отворен рачун хартија
од вредности, као подрачун рачуна хартија од вредности тих банака који
се на дан доспећа обвезница води код Народне банке Југославије – Завод
за обрачун и плаћања – Централног регистра, депоа и клиринга хартија од
вредности. Одлуком је у тачки 3. прописано да Република Србија уплаћује
средства ради обезбеђења наплате обвезница на посебан рачун код Народ
не банке Југославије која обавља послове евиденције уплате тих средстава,
пренос средстава банкама из тачке 2. ове одлуке, као и друге администра
тивно-техничке и стручне послове у вези са спровођењем ове одлуке. Од
редбом тачке 4. Одлуке прописано је када Одлука ступа на снагу.
Уставом Републике Србије је утврђено: да је забрањена свака дискри
минација, непосредна или посредна по било ком основу, а нарочито осно
ву расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, ве
роисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, култ уре,
језика, старости и психичког или физичког инвалидитета (члан 21. став
3); да свако има право на независан, непристрасан и законом већ устано
вљен суд, правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим
правима и обавезама, основаности сумње која би била разлог за покрета
ње поступка, као и о опт ужбама против њега (члан 32. став 1); да се јемчи
једнака заштита права пред судовима и другим државним органима, има
оцима јавних овлашћења и органима аутономне покрајине и јединица ло
калне самоуправе (члан 36. став 1); да се јемчи мирно уживање својине и
других имовинских права стечених по основу закона (члан 58. став 1); да
Република Србија уређује и обезбеђује: остваривање и заштит у слобода и
права грађана, уставност и законитост, поступак пред судовима и другим
државним органима, монетарни, банкарски, девизни и царински систем,
својинске и облигационе односе и заштит у свих облика својине, друге еко
номске односе од општег интереса и друге односе од интереса за Републику
Србију, у складу с Уставом (члан 97. тач. 2, 6, 7, 8. и 17); да Влада извршава
законе и друге опште акте Народне скупштине и да доноси уредбе и друге
опште акте ради извршавања закона (члан 123. тач. 2. и 3).
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Одредбама члана 5. став 4. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Ре
публике Југославије по основу девизне штедње грађана („Службени лист
СРЈ“, број 36/02 и „Службени гласник РС“, бр. 80/04 и 101/05) и Закона о
регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по уговорима о де
визним депозитима грађана ороченим код Дафимент банке АД Београд у
ликвидацији и по девизним средствима грађана положеним код Банке при
ватне привреде Црне Горе ДД Подгорица („Службени лист СРЈ“, број 36/02
и „Службени гласник РС“, број 101/05), које су наведене као правни основ
за доношење оспорене Одлуке прописано је да основне елементе обвезни
це, износ емисије као и услове дистрибуције и наплате обвезница пропи
сују владе Републике Србије и Републике Црне Горе. Осталим одредбама
овог закона уређени су услови и начин регулисања обавеза по основу деви
зне штедње грађана која је у складу са одредбама Закона о измирењу оба
веза по основу девизне штедње грађана претворена у орочени депозит код
овлашћених банака и постала јавни дуг Савезне Републике Југославије, од
носно услови и начин регулисања обавеза по основу неисплаћених ороче
них девизних средстава грађана по уговорима о депозит у грађана код Да
фимент банке АД Београд у ликвидацији који су постали јавни дуг Савезне
Републике Југославије у складу са чланом 4. Закона о измирењу обавеза по
основу девизне штедње грађана.
Уставни суд је, полазећи од наведених одредаба Устава и закона, утвр
дио да је оспорену Одлуку о условима наплате обвезница Републике Ср
бије за измирење обавеза по основу девизне штедње грађана донела Влада
Републике Србије на основу изричитог овлашћења садржаног у одредбама
члана 5. став 4. наведеног Закона о регулисању јавног дуга Савезне Репу
блике Југославије по основу девизне штедње грађана и наведеног Закона о
регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по уговорима о де
визним депозитима грађана ороченим код Дафимент банке АД Београд у
ликвидацији и по девизним средствима грађана положеним код Банке при
ватне привреде Црне Горе ДД Подгорица („Службени лист СРЈ“, број 36/02)
и према којима Влада прописује основне елементе обвезница, и износ еми
сије као и услове дистрибуције и наплате обвезница.
Како су наведеним законима уређени услови и начин регулисања оба
веза по основу девизне штедње грађана односно по основу неисплаћених
орочених девизних средстава грађана по уговорима о депозит у грађана код
Дафимент банке а. д. Београд, у ликвидацији, а Влади дато овлашћење да
пропише основне елементе обвезница, износ емисије као и услове дистри
буције и наплате обвезница и да су оспореном Одлуком као подзаконским
актом, само уређени услови наплате обвезница Републике Србије и начин
обезбеђења и преноса средстава потребних за исплате обвезница као, и то
ко обавља стручне и административно техничке послове у вези са том од
луком, Уставни суд је утврдио да се оспореном Одлуком не уређују одно
си због којих подносилац иницијативе доводи у питање сагласност оспо
рене Одлуке са Уставом.
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Имајући у виду наведено, Уставни суд је оценио да нема основа за по
кретање поступка поводом поднете иницијативе, те иницијативу, сагласно
одредби члана 53. став 3. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“,
број 109/07), није прихватио.
Полазећи од изложеног, Уставни суд је, на основу одредбе члана 46. тач
ка 5) Закона о Уставном суду, донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУп-161/2008 од 10. новембра 2011. године

Обустава поступка
Закључак Владе Републике Србије 05 број: 43-6256/2009-001
од 2. октобра 2009. године
Оспорени Закључак Владе престао је да важи доношењем новог За
кључка Владе од 17. фебруара 2010. године и није произвео последице у
примени, те је Суд обуставио поступак, због престанка процесних прет
поставки за даље вођење поступка.
Суд је одбацио иницијативу за оцену уставности и законитости оспо
рене Процедуре о начину регулисања неуплаћених доприноса за поједине
привредне субјекте, коју су донели министар финансија и министар рада
и социјалне политике, јер је оценио да тај акт, према својој правној при
роди, не представља општи правни акт – не садржи опште правне норме
којима се уређују односи из ове области.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Обуставља се поступак за оцену уставности и законитости Закључка
Владе Републике Србије 05 број: 43-6256/2009-001 од 2. октобра 2009. године.
2. Одбацује се иницијатива за оцену уставности и законитости Проце
дуре о начину регулисања неуплаћених доприноса за поједине привредне
субјекте, коју су донели министар финансија и министар рада и социјалне
политике, 9. новембра 2009. године.
3. Одбацује се захтев за обуставу извршења појединачних аката, одно
сно радњи предузетих на основу Закључка из тачке 1.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива, са две допуне, за покретање по
ступка за оцену уставности и законитости аката наведених у тач. 1. и 2. из
реке. Иницијатор сматра да оспорени Закључак Владе није у сагласности с
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Уставом, важећим законима који регулишу надлежност Владе и законима
који регулишу материју пензијског и инвалидског осигурања и поступак
наплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање. Према наводи
ма иницијатора, оспорени Закључак није у сагласности са одредбом чла
на 21. став 1. Устава којом је утврђено да су пред Уставом и законом сви
једнаки, одредбом члана 82. став 1. Устава којом се гарант ује равноправ
ност приватне и других облика својине, као ни са одредбом члана 84. став
1. Устава којом је прописано да сви имају једнак правни положај на тржи
шту. Иницијатор, такође, наводи да је оспорени Закључак противан члану
123. Устава којим су прописане надлежности Владе, јер је, по његовом ми
шљењу, Влада оспореним актима регулисала материју која не спада у њену
надлежност. Поред тога, истиче да је оспорени Закључак противан члану
196. ст. 1. и 2. Устава, јер није објављен у републичком службеном гласилу,
те не може производити правно дејство. По наводима иницијатора, оспо
рени Закључак омогућава појединим приватним субјектима који нис у по
штовали важеће законе о обавези плаћања доприноса за пензијско и ин
валидско осигурање повезивање стажа, односно измиривање дуга по том
основу на терет других пореских обвезника, односно на терет буџетских
средстава Републике Србије. Иницијатор предлаже да Уставни суд обуста
ви од извршења појединачне акте донете на основу оспореног Закључка.
Допунама иницијативе подносилац је оспорио уставност и законитост
Процедуре о начину регулисања неуплаћених доприноса за поједине при
вредне субјекте, коју су донели министар финансија и министар рада и со
цијалне политике, 9. новембра 2009. године.
Влада је доставила одговор Уставном суду, у коме је навела да је на сед
ници одржаној 2. октобра 2009. године разматрала питање регулисања не
уплаћених доприноса за пензијско инвалидско осигурање за период од 1.
јануара 2004. године до 30. јуна 2009. године и да је оспореним Закључком
прихватила Информацију о потреби и начину регулисања неуплаћених до
приноса за пензијско и инвалидско осигурање за поједине привредне су
бјекте за период од 1. јануара 2004. године до 30. јуна 2009. године. У одго
вору се, такође, истиче да је Влада у међувремену донела нови Закључак 05
број: 113-1041/2010-4 од 17. фебруара 2010. године којим је дала сагласност
да се одређеним привредним субјектима за период од 1. јануара 2004. годи
не до 31. децембра 2009. године изврши повезивање стажа уплатом неиз
мирених обавеза по том основу и да је новим Закључком стављен ван сна
ге оспорени Закључак, као и да, до његовог стављања ван снаге, оспорени
Закључак није био у примени, те да ниједном привредном субјект у по том
основу није измирен дуг на име неплаћених доприноса за пензијско и ин
валидско осигурање.
У спроведеном поступку, Уставни суд је констатовао да је оспорени За
кључак Владе 05 број: 43-6256/2009-001 од 2. октобра 2009. године престао
да важи доношењем новог Закључка Владе 05 број: 113-1041/2010-4 од 17.
фебруара 2010. године и да није произвео последице у примени, те је Суд
обуставио поступак, сагласно одредби члана 57. став 1. тачка 2) Закона о
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Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), због тога што су пре
стале процесне претпоставке за вођење поступка за оцену уставности и за
конитости наведеног закључка.
Суд је, такође, оценио да оспорена Процедура о начину регулисања не
уплаћених доприноса за поједине привредне субјекте, коју су донели мини
стар финансија и министар рада и социјалне политике, 9. новембра 2009.
године, према својој правној природи, не представља општи правни акт јер
не садржи опште правне норме којима се уређују односи из ове области, а
донета је ради реализације оспореног Закључка Владе, те је иницијативу за
оцену уставности и законитости овог акта одбацио, сагласно одредби чла
на 36. став 1. тачка 1) Закона о Уставном суду.
Будући да је Уставни суд обуставио поступак за оцену уставности и за
конитости оспореног Закључка због престанка процесних претпоставки за
даље вођење поступка, захтев за обуставу извршења појединачних аката,
односно радњи предузетих на основу оспореног Закључка је одбацио, са
гласно одредби члана 56. став 3. Закона о Уставном суду.
На основу изнетог и одредаба члана 46. став 1. тач. 3) и 7) Закона о
Уставном суду и члана 82. став 1. тачка 1. Пословника о раду Уставног су
да („Службени гласник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), Уставни суд је донео
Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУп-288/2009 од 10. новембра 2011. године

3. ОПШТИ АКТИ ДРУГИХ РЕПУБЛИЧКИХ
ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА

Одлука
Правилник о организацији и систематизацији послова
у Националној служби за запошљавање, број 0092-110-23/2008
од 4. септембра 2008. године, са изменама и допунама,
број 0011-110-5/2008 од 5. децембра 2008. године
члан 123.
Оспореном одредбом утврђено је да Правилник ступа на снагу по до
бијању сагласности Управног одбора Националне службе, наредног дана
од дана објављивања на огласној табли Националне службе, а доносилац
акта није навео да су у поступку доношења Правилника утврђени наро
чито оправдани разлози за његово раније ступање на снагу, те ова одред
ба није сагласна уставном принципу из члана 196. став 4. Устава, према
коме закони и други општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од
дана објављивања и могу да ступе на снагу раније само ако за то посто
је нарочито оправдани разлози утврђени приликом њиховог доношења.
Оцењујући поступак доношења оспореног Правилника, Уставни суд
је утврдио да је Закон на основу кога је донет оспорени Правилник пре
стао да важи, те је констатовао да нема процесних претпоставки за оцену
законитости поступка доношења општег акта са законом који је престао
да важи.
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
1. Утврђује се да одредба члана 123. Правилника о организацији и си
стематизацији послова у Националној служби за запошљавање, број 0092110-23/2008 од 4. септембра 2008. године, са изменама и допунама, број
0011-110-5/2008 од 5. децембра 2008. године, није у сагласности са Уставом.
2. Обуставља се поступак за утврђивање незаконитости Правилника
из тачке 1.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности и законитости Правилника о организацији и систематизацији
послова у Националној служби за запошљавање, број 0092-110-23/2008 од 4.
септембра 2008. године, са изменама и допунама, број 0011-110-5/2008 од 5.
децембра 2008. године. У иницијативи се наводи да је оспорени Правилник
донет по поступку који је несагласан са одредбама члана 71. став 2. тачка
4) Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службе
ни гласник РС“, бр. 71/03 и 84/04), из разлога што је директор Националне
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службе донео оспорени Правилник на основу сагласности „неправилног са
става Управног одбора“, с обзиром на то да седници Управног одбора није
присуствовао његов председник, нити заменик нити најстарији члан Управ
ног одбора како то налаже Пословник о раду Управног одбора. Осим тога,
по мишљењу подносиоца иницијативе, Управни одбор Националне слу
жбе за запошљавање није састављен у складу са одредбама члана 66. Зако
на о запошљавању и осигурању за случај незапослености, па такав акт ни
је ни могао да доноси правноснажне одлуке. Иницијатори такође сматрају
да је оспорени Правилник несагласан и са чланом 31. Закона о запошља
вању и осигурању за случај незапослености према коме Влада на предлог
министра надлежног за послове рада и запошљавања, уз претходно приба
вљено мишљење Социјално-економског савета Републике Србије, доноси
програм активности политике запошљавања за Републику, којим се кон
кретизују послови и задаци које је Национална служба дужна да обавља.
Одредбом члана 123. Правилника утврђено је његово ступање на сна
гу наредног дана од дана објављивања што је, по мишљењу иницијатора,
супротно одредбама члана 196. Устава, јер у поступку доношења овог пра
вилника нису утврђени нарочито оправдани разлози за његово ступање на
снагу пре осмог дана од дана објављивања. Како је оспорени Правилник
примењиван у пракси и произвео штетне последице, јер је већи број запо
слених премештен на друге послове или остао без посла, подносилац ини
цијативе је предложио Уставном суду да до доношења коначне одлуке, об
устави извршење свих појединачних аката и радњи предузетих на основу
оспореног Правилника.
У одговору доносиоца оспореног акта наводи се, поред осталог, да је
одредбама члана 71. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапо
слености („Службени гласник РС“, бр. 71/03 и 84/04), који је био на снази у
време доношења Правилника, било прописано да директор руководи На
ционалном службом за запошљавање, организује рад и пословање, пред
ставља и заступа Националну службу, извршава одлуке Управног одбора,
доноси акт о организацији и систематизацији послова, уз претходну сагла
сност Управног одбора, руководи радом запослених и врши друге послове,
утврђене стат утом Националне службе. Даље се истиче да је Стат утом На
ционалне службе за запошљавање („Службени гласник РС“, бр. 8/04, 35/04,
70/04, 28/08 и 9/04), који је био на снази у време доношења Правилника, и
то чланом 17. став 1. тачка 7) било прописано да Управни одбор даје сагла
сност на акт о организацији и систематизацији послова у Националној слу
жби, док је тачком 9) Стат ута било прописано да исти орган доноси Послов
ник о раду Управног одбора. Пословником о раду Управног одбора од 26.
децембра 2007. године, који је био на снази у време доношења одлуке о да
вању сагласности Управног одбора, био је уређен начин рада и одлучивања
Управног одбора, као и друга питања од значаја за рад и остваривање њи
хових задатака и одговорности. Давалац одговора истиче да су неосновани
наводи подносиоца иницијативе да Управни одбор, приликом давања сагла
сности на оспорени Правилник, није био састављен у складу са одредбама
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закона и стат ута, те да приликом рада Управног одбора нису поштоване од
редбе Пословника о раду Управног одбора. Ово из разлога што је на седници
Управног одбора на којој је одлучивано о сагласности на оспорени Правил
ник постојао кворум неопходан за одлучивање, као и да је седницом пред
седавао најстарији члан Управног одбора, тако да је, по мишљењу даваоца
одговора, поступљено у складу са прописаном процедуром предвиђеном
чланом 12. Пословника о раду. Што се тиче ступања на снагу Правилника
наредног дана од дана његовог објављивања на огласној табли Националне
службе, у одговору се наводи да се у конкретном случају не ради о општем
акт у чије је ступање на снагу условљено роком из члана 196. Устава Репу
блике Србије, јер не постоји обавеза објављивања истог у републичком слу
жбеном гласилу, већ се ради о општем акт у интерне природе чија је приме
на ограничена искључиво на Националну службу и запослење у њој.
У претходном поступку, Уставни суд је утврдио да је оспорени Пра
вилник о организацији и систематизацији послова у Националној служби
за запошљавање донео директор, на основу члана 71. став 2. тачка 4) Зако
на о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гла
сник РС“, бр. 71/03 и 84/04) и члана 28. став 1. тачка 3. Стат ута Национал
не службе за запошљавање („Службени гласник РС“, бр. 8/04, 35/04, 70/04 и
20/08). На основу члана 64. Закона о запошљавању и осигуравању за случај
незапослености и члана 17. став 1. тачка 7) Стат ута Националне службе за
запошљавање, Управни одбор Националне службе за запошљавање донео
је 4. септембра 2008. године Одлуку о давању сагласности на Правилник, а
о спровођењу ове одлуке стараће се директор Националне службе за запо
шљавање. Правилник о изменама и допунама наведеног Правилника донео
је, такође, директор Националне службе, на који је сагласност дао, такође,
Управни одбор Националне службе, 5. децембра 2008. године. Правилни
ком је утврђена организација Националне службе, образоване су основне
организационе јединице и одређено њихово седиште и надлежност, утвр
ђене унутрашње организационе јединице, систематизовани послови који
се у њима обављају, дефинисан опис послова, одређени потребни услови за
рад и број извршилаца на систематизованим пословима и регулисана дру
га питања од значаја за организацију и систематизацију послова у Нацио
налној служби (члан 1). Према члану 123. Правилника, овај правилник сту
па на снагу по добијању сагласности Управног одбора Националне службе,
наредног дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе.
Одлучујући о уставности одредбе члана 123. Правилника, Уставни суд
је оценио да оспорена одредба није сагласна уставном принципу из чла
на 196. став 4. Устава Републике Србије, према коме закони и други општи
акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања и могу да
ступе на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози
утврђени приликом њиховог доношења. Ово стога што доносилац акта у
одговору Суду није навео да су у поступку доношења Правилника утврђе
ни нарочито оправдани разлози за његово ступање на снагу наредног да
на од дана објављивања.
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С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање у пред
мет у потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ
за одлучивање, Уставни суд је у овом делу одлучио без доношења решења
о покретању поступка, сагласно одредби члана 53. став 2. Закона о Устав
ном суду („Службени гласник РС“, број 109/07).
Оцењујући поступак доношења оспореног Правилника, Уставни суд
је утврдио да је Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослено
сти из 2003. године, на основу кога је донет оспорени Правилник, престао
да важи на основу члана 110. Закона о запошљавању и осигурању за слу
чај незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 30/10 и 88/10). Бу
дући да се у иницијативи оспорава законитост поступка доношења оспо
реног Правилника, Уставни суд је нашао да су се стекли услови за обуставу
поступка из члана 57. тачка 2) Закона о Уставном суду, јер нема процесних
претпоставки за оцену законитости поступка доношења општег акта са за
коном који је престао да важи.
Одлучивање о захтеву за обуставу извршења појединачних аката, одно
сно радњи предузетих на основу оспорене Одлуке је беспредметно, буду
ћи да се поступак за оцену поступка доношења оспореног акта обуставља.
На основу изложеног и одредаба члана 45. тачка 1) и члана 46. тачка 7)
Закона о Уставном суду и члана 84. Пословника о раду Уставног суда („Слу
жбени гласник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), Уставни суд је донео Одлуку
као у изреци.
На основу члана 168. став 3. Устава, одредба члана 123. Правилника из
тачке 1. изреке престаје да важи даном објављивања Одлуке Уставног суда
у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Одлука Уставног суда
Број: IУо-93/2009 од 24. новембра 2011. године („Службени гласник РС“, број 1000/11)

Решења о неприхватању иницијатива
Правилник о платама запослених
у Министарству унутрашњих послова,
СТ 01 стр. пов. бр. 4908/06-4 од 26. јуна 2006. године
– члан 8.
Оспорени Правилник донео је минис тар унутрашњих послова, на
основу овлашћења прописаних Законом о полицији, те Суд није прихва
тио иницијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности и
незаконитости поступка доношења оспореног Правилника.
Решења садржана у одредбама члана 8. Правилника нис у несагласна
Уставу и закону, о чему је Уставни суд већ изразио свој став у Решењу IУ16/2006 од 21. септембра 2006. године, којим није прихватио иницијативу
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за покретање поступка за утврђивање неуставности одредаба члана 147.
став 3. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 101/05), са обра
зложењем да није несагласно с Уставом да се посебним законом уреди
право на увећање плате по основу специфичности послова и посебних
услова рада одређених категорија запослених у Министарству унутрашњих
послова, као и начин утврђивања увећане зараде за ове категорије лица.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Не прихватају се иницијативе за покретање поступка за утврђивање не
уставности и незаконитости поступка доношења и одредаба члана 8. Пра
вилника о платама запослених у Министарству унутрашњих послова, СТ
01 стр. пов. бр. 4908/06-4 од 26. јуна 2006. године.
Образложење
Уставном суду поднете су иницијативе за покретање поступка за утвр
ђивање неуставности и незаконитости поступка доношења и одредаба члана
8. Правилника наведеног у изреци. У иницијативама се наводи да оспоре
ни Правилник није донет од стране овлашћеног органа, као и да је одредба
ма члана 8. Правилника прописано у којим случајевима се врши умањење,
односно увећање коефицијента плате до 20% на основу одлуке овлашћених
лица из става 3. овог члана о успешности у раду полицијских службеника.
По мишљењу иницијатора, овакво обрачунавање плата у супротности је са
одредбама члана 20. Устава којима се забрањује задирање у стечена права,
као и одредбама члана 121. став 1. и члана 123. Закона о полицији („Слу
жбени гласник РС“, број 101/05), којима се предвиђа да се оцењивање рада
радника врши једном годишње. Према наводима иницијатора, наведеним
Правилником се уводи оцењивање запослених у Министарству унутра
шњих послова сваког месеца, а не једанпут годишње, као што је то предви
ђено Законом о полицији, што је, према мишљењу иницијатора, против
но Уставу, будући да се „дира“ у стечена права, у смислу члана 20. Устава.
У одговору Министарства унутрашњих послова истиче се да је Зако
ном о полицији дато овлашћење министру унутрашњих послова да, уз са
гласност Владе, донесе акт о платама којима се утврђује висина основног и
додатног коефицијента запослених у однос у на звање, посебне услове ра
да, опасност, одговорност и сложеност послова (члан 146). У вези са оспо
равањем одредаба члана 8. Правилника наводи се да коефицијенти за пла
те изражавају звање, посебне услове рада, опасност за живот и здравље,
одговорност и сложеност послова, те да је оспореним одредбама предви
ђено да ови елементи могу да се вреднују на месечном нивоу тако што се
на основу резултата рада може донети решење о умањењу, односно увећа
њу коефицијента за плат у до 20%, али се на тај начин не врши формално,

236

БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

нити фактичко оцењивање запослених. Стога, доносилац акта истиче да
се у поднетим иницијативама неосновано наводи да су оспорене одредбе
Правилника у супротности са одредбама чл. 121. и 123. Закона о полицији
којима се уређује инстит ут оцењивања запослених једанпут годишње по
зитивном или негативном оценом, а које има за циљ утврђивање услова за
напредовање, односно стицање и губитак звања. Такође, наводи се да су
начин и поступак оцењивања запослених ближе уређени Уредбом о наче
лима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Министар
ству унутрашњих послова којом су, као елементи за оцењивање, предви
ђени: обим и квалитет обављених послова, стручна оспособљеност, однос
према раду и однос према другим лицима, с тим што се рад запослених оце
њује по хијерархијском принципу (руководилац организационе јединице,
директор полиције, односно функционер у чијој надлежности је обављање
одређених послова и задатака или полицијски службеник кога они овла
сте). Према наводима из одговора, оспореним одредбама члана 8. Правил
ника не повређује се уставно начело достигнутог нивоа људских права, ни
ти се ограничава било које људско право (члан 20. Устава).
У поступку пред Уставни судом утврђено је следеће:
Оспорени Правилник о платама запослених у Министарству унутра
шњих послова, СТ 01 стр. пов. бр. 4908/06-4 од 26. јуна 2006. године донео
је министар унутрашњих послова, позивом на одредбе чл. 146. и 147. Зако
на о полицији („Службени гласник РС“, број 101/05) и члана 10. Закона о
платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“,
број 34/01). Овим правилником су уређене плате запослених у Министар
ству унутрашњих послова утврђивањем висине коефицијената, као и поје
диначно месечно умањење, односно увећање коефицијента за плате (члан 1).
Оспореним одредбама члана 8. Правилника предвиђено је: да се запо
сленом који у току месеца није обавио послове у висини коефицијента утвр
ђеног овим Правилником, може за тај месец умањити коефицијент до 20%
(став 1); да се запосленом који у току месеца покаже изузетне резултате у
обављању послова, може за тај месец увећати коефицијент до 20% (став 2);
да о умањењу, односно увећању из ст. 1. и 2. овог члана, одлучује директор
полиције, односно начелник сектора или лице које они овласте, односно
начелник подручне полицијске управе у којој је запослени на раду (став 3).
Одредбама Устава Републике Србије у односу на које иницијатор оспо
рава одредбе члана 8. Правилника утврђено је: да људска и мањинска пра
ва зајемчена Уставом могу законом бити ограничена ако ограничење до
пушта Устав, у сврхе ради којих га Устав допушта у обиму неопходном да
се уставна сврха ограничења задовољи у демократском друштву и без за
дирања у суштину зајемченог права; да се достигнути ниво људских и ма
њинских права не може смањивати; да су при ограничавању људских и ма
њинских права сви државни органи, а нарочито судови, дужни су да воде
рачуна о суштини права које се ограничава, важности сврхе ограничења,
природи и обиму ограничења, однос у ограничења са сврхом ограничења и
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о томе да ли постоји начин да се сврха ограничења постигне мањим огра
ничењем права (члан 20).
Осталим одредбама Устава које су од значаја за оцену уставности оспо
рених одредаба Правилника утврђено је: да се јемчи право на рад у скла
ду са законом и да свако има право на правичну накнаду за рад (члан 60.
ст. 1. и 4); да Република Србија, између осталог, уређује безбедност Репу
блике Србије и њених грађана, систем у области радних односа, као и ор
ганизацију, надлежност и рад републичких органа (члан 97. тач. 4, 8. и 16);
да је државна управа самостална, везана Уставом и законом и за свој рад
одговорна је Влади, а да унутрашње уређење министарстава и других ор
гана државне управе и организацију пропис ује Влада (члан 136. ст. 1. и 4).
Законом о полицији („Службени гласник РС“, број 101/05) уређени су,
поред осталог, плате полицијских службеника и других запослених у Ми
нистарству унутрашњих послова, као и инстит ут оцењивања рада запосле
них тако што је релевантним одредбама прописано: да се ради утврђивања
услова за напредовање, односно стицање и губитак звања, рад полицијских
службеника и других запослених оцењује једанпут годишње позитивном
или негативном оценом (члан 121. став 1); да рад запослених оцењује руко
водилац организационе јединице, а рад руководиоца организационих једи
ница оцењује директор полиције, односно функционер у чијој надлежно
сти је обављање одређених послова и задатака или полицијски службеник
кога они овласте, с тим да се рад оцењује једанпут годишње, а најкасније до
1. марта текуће године за претходну годину (члан 123); да полицијски слу
жбеници и други запослени у Министарству имају право на плат у која се
састоји од основице коју утврђује Влада и основног и додатног коефици
јента у однос у на звање, посебне услове рада, опасност, одговорност и сло
женост посла, а висину коефицијената утврђује министар актом о плата
ма запослених у Министарству, који доноси уз сагласност Владе (члан 146.
ст. 1. и 3); да због посебних услова рада, опасност за живот и здравље, од
говорности, тежине и природе послова, рада на дан празника који је не
радни дан, ноћног рада, рада у сменама, прековременог рада, дежурстава,
приправности и других видова нередовности у раду, запосленима у Мини
старству могу се утврдити коефицијенти за обрачун плате који су од 30%
до 50% номинално већи од коефицијената за друге службенике, а у виси
ни масе средстава потребних за исплат у додатних коефицијената из члана
146. став 1. овог закона (члан 147. став 1); да се уз сагласност Владе, за по
једине категорије запослених могу утврдити коефицијенти који су у смислу
става 1. овог члана већи и за више од 50% и да се на права и обавезе про
истекле из наведених посебних услова рада не примењују одредбе општих
радноправних прописа о увећаној заради (члан 147. ст. 2. и 3); да се на по
ложај, дужности, права и одговорности запослених у Министарству уну
трашњих послова као државних службеника примењују прописи о радним
односима у државним органима, ако овим законом и прописима донетим
на овнову овог закона није другачије одређено (члан 169).
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Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службе
ни гласник РС“, број 34/01), који је био на снази у време доношења оспоре
ног Правилника, било је прописано: да се коефицијенти за обрачун и испла
ту плата именованих и постављених лица и запослених из члана 1. тач. 1),
3), 4) и 5) овог закона (у која спадају и запослени у министарствима) утвр
ђују актом Владе, и да се тим актом Владе запослени разврставају у платне
разреде, према звањима, занимањима или пословима (члан 8), а да се зва
ња и занимања запослених у државним органима која су на основу одре
даба Закона о радним односима у државним органима утврђена посебним
прописима, уподобљавају звањима и занимањима утврђеним тим законом
полазећи од сложености послова, одговорности и услова за њихово обавља
ње, а коефицијенти за та звања и занимања утврђују се у висини коефици
јента утврђених актом Владе из члана 8. овог закона за звања и занимања
у којима су уподобљени (члан 10).
Законом о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05,
81/05, 83/05, 64/07, 67/07 и 116/08), који је ступио на снагу 1. јула 2006. го
дине, уређена су права и дужности државних службеника тако што је про
писано да се поједина права и дужности државних службеника у поједи
ним државним органима могу посебним законом уредити и друкчије ако
то произлази из природе њихових послова.
Из садржине и корелације наведених одредаба Устава и релевантних
закона, према оцени Суда, произлази да је министар унутрашњих послова,
као функционер који руководи министарством, био овлашћен за доношење
оспореног Правилника којим је уредио плате запослених у Министарству
унутрашњих послова, на основу садржине законских овлашћења из чл. 146.
и 147. Закона о полицији. Стога су наводи иницијатора да Правилник није
донет од стране надлежног органа неосновани, те Суд није прихватио ини
цијативу за покретање поступка за утврђивање неуставности и незакони
тости поступка доношења оспореног Правилника, сагласно одредби члана
53. став 3. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 106/07).
Уставни суд је утврдио да оспорене одредбе члана 8. Правилника ко
јима је уређен поступак корекције висине утврђеног коефицијента плате
ради обрачуна плате за послове које је радник у току месеца обавио не са
држе повреду члана 20. Устава, будући да се садржина наведених одредаба
Правилника не може довести у непосредну уставноправну везу са одредба
ма члана 20. Устава којима се гарант ује неповредивост људских и мањин
ских права, те да се достигнути ниво ових права не може умањивати. Пре
ма оцени Суда, оспореним одредбама Правилника ни на који начин се не
доводи у питање суштина зајемчених људских и мањинских права, нити
се врши њихово ограничавање или смањење достигнутог нивоа људских
и мањинских права, те Суд није прихватио иницијативе за покретање по
ступка за утврђивање неуставности оспорених одредаба Правилника, са
гласно одредби члана 53. став 3. Закона о Уставном суду.
Имајући у виду да је смисао оспорених одредаба Правилника кори
говање месечног износа плата запослених у Министарству унутрашњих
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послова путем корекције коефицијента у зависности од критеријума вред
новања реално извршених задатака и послова због њихове посебне при
роде и специфичности, о чему одлучују лица из става 3. оспореног члана
која су у могућности да остваре непосредан увид у рад појединаца који оба
вљају ове послове, Уставни суд је оценио да је питање оцењивања запосле
них ван контекста и циља оспорених одредаба Правилника, те да га треба
одвојено посматрати, и то у оквиру законског инстит ута оцењивања запо
слених које је установљено у функцији напредовања запослених у служби,
односно стицања и губитка звања у служби, а не ради утврђивања висине
плате на месечном нивоу полицијских службеника и других запослених у
Министарству унутрашњих послова, које је предмет уређивања ових од
редаба Правилника.
На основу изнетог, Уставни суд сматра да оспорена решења садржана
у одредбама члана 8. Правилника нис у несагласна Уставу и закону, узима
јући при томе у обзир и чињеницу да је овај суд већ оцењивао уставност
одредаба члана 147. став 3. Закона о полицији („Службени гласник РС“,
број 101/05) и да је донео Решење о неприхватању иницијативе за покре
тање поступка за утврђивање неуставности у предмет у IУ-16/2006, на сед
ници од 21. септембра 2006. године, са образложењем да није несагласно с
Уставом да се посебним законом уреди право на увећање плате по основу
специфичности послова и посебних услова рада одређених категорија за
послених у Министарству унутрашњих послова, као и начин утврђивања
увећане зараде за ове категорије лица.
Наводи иницијатора који се односе на непримереност оваквог посебног
режима утврђивања корекције зарада, односно метода корекције зараде на
основу вредновања реално извршених послова и задатака о чему одлучују
овлашћена лица која имају могућности непосредног увида у рад поједина
ца, по оцени Суда, тичу се целисходности оспорених решења, о чему ни
је надлежан да одлучује Уставни суд, у смислу одредаба члана 167. Устава.
На основу свега изложеног и одредбe члана 46. тачка 5) Закона о Устав
ном суду, Уставни суд је решио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУ-134/2007 од 27. октобра 2011. године

Правилник о садржини и начину израде техничке
документације за објекте високоградње
(„Службени гласник РС, број 15/08)
Законом о планирању и изградњи минис тар је овлашћен да бли
же пропис ује садржину и начин припреме техничке документације за
грађење и реконс трукцију објеката (генерални пројекат, идејни проје
кат, главни пројекат, извођачки пројекат и пројекат изведеног објек
та), те следи да је оспорени Правилник донео надлежни орган, као и да
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овлашћење минис тра обу хвата не само објекте за које одобрење за из
градњу издаје министарство, већ и све остале грађевинске објекте чија је
изградња уређена Законом.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Не прихватају се иницијативе за покретање поступка за утврђивање
незаконитости Правилника о садржини и начину израде техничке доку
ментације за објекте високоградње („Службени гласник РС“, број 15/08).
Образложење
Уставном суду поднете су иницијативе за покретање поступка за оцену
законитости Правилника наведеног у изреци. Једном иницијативом оспо
рава се у целини законитост Правилника јер се, како наводи подносилац,
овлашћење министра прописано чланом 106. Закона о планирању и изград
њи („Службени гласник РС“, бр. 47/03 и 34/06), који је наведен као правни
основ за доношење Правилника односи (једино) на ближе прописивање
методологије и процедуре реализације објеката из члана 89. став 4. Зако
на. Како наведеним чланом Закона, по мишљењу подносиоца иницијативе,
није предвиђено овлашћење министра да пропис ује садржину и начин из
раде техничке документације за објекте високоградње, оспорени Правил
ник из наведеног разлога у целини није у сагласности са законом. У другој
иницијативи наводи се да је оспорени Правилник донет за све објекте ви
сокоградње, а не само за објекте из члана 89. став 4. Закона, те да би допу
ном члана 1. да се Правилник односи на објекте из члана 89. став 4. Закона
и брисањем одредаба чл. 23, 24. и 35. оспореног Правилника, „Правилник
у целини био усклађен са важећим Законом“.
У одговору доносиоца оспореног акта се наводи да је чланом 106. За
кона предвиђено да министар надлежан за послове грађевинарства ближе
пропис ује методологију и процедуру реализације пројеката за изградњу
објеката из члана 89. став 4. Закона, садржину и обим претходних радова,
садржину и начин израде претходне студије оправданости, студије оправ
даности и техничке документације, као и услове за планирање и пројекто
вање објеката за инвалидна и хендикепирана лица. Даље се наводи да се
техничка документација, према члану 88. став 2. Закона, израђује као ге
нерални пројекат, идејни пројекат, главни пројекат, извођачки пројекат и
пројекат изведеног објекта, те да је министар, полазећи од овлашћења са
држаног у члану 106. Закона које се односи и на садржину и начин израде
техничке документације, оспореним Правилником ближе уредио садржи
ну и начин израде техничке документације за изградњу објеката високо
градње који су наведени у члану 2. Правилника. Истиче се да нис у осно
ване тврдње подносиоца да се овлашћење министра из члана 106. Закона
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односи једино на објекте за које одобрење за изградњу издаје министарство,
већ да наведени члан садржи овлашћење министра за ближе уређивање и
других односа, примера ради, и за ближе прописивање услова за планира
ње и пројектовање објеката за инвалидна и хендикепирана лица, те да је
на основу овлашћења садржаног у члану 106. Закона министар донео ви
ше подзаконских аката. Како су оспореним Правилником, у складу са за
конским овлашћењем, утврђени садржина и начин израде техничке доку
ментације за одређене врсте објеката, а то су објекти високоградње, то нису
основани наводи подносиоца иницијатива којима се оспорава законитост
наведеног Правилника.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је оспорени Правил
ник о садржини и начину израде техничке документације за објекте високо
градње („Службени гласник РС“, број 15/08) донет на основу овлашћења са
држаног у одредби члана 106. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 47/03 и 34/06), којим је било прописано да министар надле
жан за послове грађевинарства ближе прописује методологију и процедуру
реализације пројеката за изградњу објеката из члана 89. став 4. овог закона,
садржину и обим претходних радова, садржину и начин израде претход
не студије оправданости, студије оправданости и техничке документације,
као и услове за планирање и пројектовање објеката за инвалидна и хенди
кепирана лица. Оспореним Правилником ближе су прописани садржина и
начин израде техничке документације за изградњу објеката високоградње
(члан 1), тако што су одређени: појам објеката високоградње (члан 2); вр
сте техничке документације (члан 3); делови техничке документације (члан
4); садржина и начин израде техничке документације (чл. 5. до 35). У Пра
вилнику су, поред осталог, прописани и садржина идејног и главног про
јекта за изградњу, односно реконструкцију стамбених и помоћних објеката
породичног домаћинства чија укупна бруто површина не прелази 400 ква
дратних метара (чл. 23. и 34), као и садржина идејног пројекта за изградњу
објеката високоградње до 3000 квадратних метара (члан 24). Уставни суд
је утврдио да је Закон о планирању и изградњи на основу кога је оспорени
Правилник донет престао да важи даном ступања на снагу Закона о плани
рању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09), као и да је одредбом
члана 222. став 2. важећег Закона прописано да ће се до доношења подза
конских аката на основу овлашћења из овог закона примењивати подзакон
ски акти донети на основу закона који престаје да важи даном ступања на
снагу овог закона, ако нис у у супротности са овим законом.
С обзиром на то да је оспорени Правилник и даље на снази, на основу
овлашћења из Закона о планирању и изградњи донетог 2009. године, те да
је Закон о планирању и изградњи на основу кога је Правилник донет пре
стао да важи, постојање разлога за покретање поступка за оцену закони
тости овог правилника може се испитивати само у однос у на Закон о пла
нирању и изградњи који је на снази, сагласно одредбама члана 167. Устава.
Полазећи од разлога оспоравања садржаних у поднетим иницијати
вама, Уставни суд је констатовао да се законитост оспореног Правилника
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доводи у питање једино са становишта овлашћења министра садржаног у
одредби члана 106. ранијег Закона о планирању и изградњи, тако што један
од иницијатора сматра да министар није имао овлашћење да пропис ује са
држину и начин израде техничке документације за објекте високоградње,
а други да је наведеном одредбом Закона министар био овлашћен да про
пише садржину и начин израде техничке документације за објекте високо
градње, али само за оне објекте високоградње за које одобрење за изград
њу даје министарство наведене у члану 89. став 4. тог закона.
Оцењујући основаност навода подносилаца иницијативе, Уставни суд
је утврдио да је Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), који је на снази, прописано: да се грађење
објеката (високоградње и нискоградње) врши на основу грађевинске до
зволе и техничке документације (члан 110); да се техничка документаци
ја за грађење и реконструкцију објеката израђује као генерални пројекат,
идејни пројекат, главни пројекат, извођачки пројекат и пројекат изведеног
објекта (члан 116); да је одредбама чл. 117. до 122. уређена садржина гене
ралног, идејног и главног пројекта те посебних врста главних пројеката; да
је одредбом члана 124. став 3. прописано да је пројекат изведеног објекта
главни пројекат са изменама насталим у току грађења објекта; да су одред
бама члана 133. одређени објекти за чију изградњу Министарство издаје
грађевинску дозволу и да су одредбама члана 201. Закона прописана овла
шћења министра за доношење подзаконских аката, поред осталог и овла
шћење министра да пропис ује садржину и обим претходних радова, прет
ходне студије оправданости и студије оправданости, те садржину и начин
припреме техничке документације (тачка 14)).
С обзиром на то да је одредбом члана 201. тачка 14) важећег Закона ми
нистар овлашћен да ближе прописује садржину и начин припреме техничке
документације из члана 116. Закона, те да су оспореним Правилником бли
же прописани садржина и начин израде техничке документације за објекте
високоградње, Уставни суд је оценио да нема основа да се поводом иници
јативе првог подносиоца покрене поступак за утврђивање незаконитости
оспореног акта због непостојања законом утврђеног овлашћења за њего
во доношење. У вези са наводима подносиоца друге иницијативе да је ми
нистар овлашћен да ближе пропише садржину и начин припреме технич
ке документације једино за објекте за чију изградњу грађевинску дозволу
издаје министарство, Уставни суд сматра да из одредаба Закона којима су
прописана овлашћења министра, као и других одредаба Закона, следи овла
шћење министра да ближе пропише садржину и начин припреме техничке
документације не само за објекте за које одобрење за изградњу издаје ми
нистарство, већ и за све остале грађевинске објекте чија је изградња уре
ђена Законом, укључујући и објекте из чл. 23, 24. и 34. Правилника. Устав
ни суд је констатовао да је овлашћење министра да пропише садржину и
начин припреме техничке документације за изградњу објеката било садр
жано и у члану 106. а у вези са чланом 88. став 2. раније важећег Закона о
планирању и изградњи, на основу кога је оспорени Правилник донет, као и
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да је министар био овлашћен да пропише садржину и начин припреме тех
ничке документације и за друге грађевинске објекте, а не само за објекте за
које је одобрење за изградњу, сагласно том закону, издавало министарство.
Имајући у виду наведено, Уставни суд није нашао основа за покрета
ње поступка поводом поднетих иницијатива, те, сагласно одредби члана
53. став 3. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07),
иницијативу није прихватио.
Полазећи од изложеног, Уставни суд је, на основу одредбе члана 46. тач
ка 5) Закона о Уставном суду, донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУп-134/2008 од 15. децембра 2011. године

Одлука о ближим условима и начину вршења
конверзије штедних улога грађана у обвезнице
Републике Србије и Републике Црне Горе
(„Службени лист СРЈ“, број 44/02)
– тачка 2. став 3.
Оспорену Одлуку донео је гувернер Народне банке Југославије, на
основу изричитог законом прописаног овлашћења. Полазећи од тога да
су законом уређени услови и начин регулисања обавеза по основу девизне
штедње грађана која је постала јавни дуг Савезне Републике Југославије,
а да се оспореном Одлуком, као подзаконским актом, само ближе уређује
поступак, односно процедура у вршењу конверзије девизне штедње грађа
на у обвезнице Републике Србије, начин књиговодственог евидентирања
и регистрације обвезница, то оспореном одредбом Одлуке није повређено
уставно право на имовину, забрану дискриминације, право на правично
суђење, нити право на једнаку заштит у права и на правно средство.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање не
уставности тачке 2. став 3. Одлуке о ближим условима и начину вршења
конверзије штедних улога грађана у обвезнице Републике Србије и Репу
блике Црне Горе („Службени лист СРЈ“, број 44/02).
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за утвр
ђивање неуставности тачке 2. Одлуке наведене у изреци. Иницијативом је
оспорено више општих аката истим наводом да је лицима која су на дан 4.
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јула 2002. године имала пребивалиште ван територије Републике Србије
онемогућено право на исплат у новчаних депозита код Дафимент банке и
Југоскандик банке, тј. право на добијање емитованих обвезница Републике
Србије. Оспоравајући тачку 2. Одлуке, иницијатор је мишљења да је том од
редбом „учињена дискриминација по основу националне припадности јер
је предвиђено да се конверзија девизне штедње банака са територије Репу
блике Србије односно Републике Црне Горе, врши само грађанима чије је
пребивалиште на територији тих република“. Сматра да су му таквим про
писивањем угрожена основна људска права зајемчена Уставом Републике
Србије, и то право на имовину, забрана дискриминације, право на правич
но суђење и право на једнаку заштит у права и на правно средство. Из са
држине иницијативе произлази да иницијатор оспорава само став 3. тачке
2. Одлуке којом је прописано да конверзију девизне штедње банке са тери
торије Републике Србије и Црне Горе врше грађанима чије је пребивали
ште на територији тих република.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је оспорену Одлуку
о ближим условима и начину вршења конверзије штедних улога грађана у
обвезнице Републике Србије и Републике Црне Горе („Службени лист СРЈ“,
број 44/02) донео гувернер Народне банке Југославије, на основу члана 9.
Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу
девизне штедње грађана („Службени лист СРЈ“, број 36/02). Оспореном Од
луком уређују се ближи услови и начин вршења конверзије штедних уло
га грађана у обвезнице Републике Србије и Републике Црне Горе које ће се
емитовати ради регулисања дуга Републике Србије и Републике Црне Го
ре из члана 3. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југосла
вије по основу девизне штедње грађана, начин књиговодственог евиденти
рања тих обвезница, као и начин њихове регистрације код Народне банке
Југославије – Завода за обрачун и плаћања – Централног регистра депоа и
клиринга хартија од вредности (тачка 1). Тачком 2. Одлуке прописано је:
да штедни улози грађана из тачке 1. представљају стање неисплаћене деви
зне штедње на дан емисије обвезница из тачке 1, односно на дан конверзи
је – 19. август 2002. године увећано за камат у обрачунат у по стопи од 2%
годишње до тог дана и прерачунато у евре (став 1); да конверзију девизне
штедње из става 1. ове тачке обављају банке из члана 8. Закона које су услед стат усних промена постале правни следбеници тих банака, као и банке
које у складу с прописима којима се уређују санација, стечај и ликвидација
банака преузимају послове у вези са исплатом девизне штедње грађана по
ложене код овлашћених банака из тог члана над којима је покренут посту
пак стечаја или ликвидације (став 2); да конверзију девизне штедње банке
са територије Републике Србије, односно Републике Црне Горе врше грађа
нима чије је пребивалиште на територији тих република (став 3).
Уставом Републике Србије је утврђено: да је забрањена свака дискри
минација, непосредна или посредна по било ком основу, а нарочито основу
расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, верои
сповести, политичког или другог уверења, имовног стања, култ уре, језика,
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старости и психичког или физичког инвалидитета (члан 21. став 3); да сва
ко има право на независан, непристрасан и законом већ установљен суд,
правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима
и обавезама, основаности сумње која би била разлог за покретање поступ
ка, као и о опт ужбама против њега (члан 32. став 1); да се јемчи једнака за
штита права пред судовима и другим државним органима, имаоцима јавних
овлашћења и органима аутономне покрајине и јединица локалне самоупра
ве (члан 36. став 1); да се јемчи мирно уживање својине и других имовин
ских права стечених по основу закона (члан 58. став 1); да је Народна бан
ка Србије централна банка која је самостална и подлеже надзору Народне
скупштине којој и одговара, као и да Народном банком Србије руководи
гувернер кога бира Народна скупштина (члан 95. ст. 1. и 2); да Република
Србија уређује и обезбеђује остваривање и заштит у слобода и права гра
ђана, уставност и законитост, поступак пред судовима и другим државним
органима, монетарни, банкарски, девизни и царински систем, својинске и
облигационе односе и заштит у свих облика својине, друге економске од
носе од општег интереса и друге односе од интереса за Републику Србију,
у складу с Уставом (члан 97. тач. 2, 6, 7, 8. и 17).
За оцену оспорене Oдлуке од значаја су, по оцени Суда, и одредбе Зако
на о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу деви
зне штедње грађана („Службени лист СРЈ“, број 36/02 и „Службени гласник
РС“, бр. 80/04 и 101/05), којим су уређени услови и начин регулисања обаве
за по основу девизне штедње грађана која је у складу са одредбама Закона о
измирењу обавеза по основу девизне штедње грађана претворена у ороче
ни депозит код овлашћених банака и постала јавни дуг Савезне Републике
Југославије. Одредбом члана 3. тог закона прописано је да обавеза Савезне
Републике Југославије по основу јавног дуга утврђеног на начин из чла
на 2. Закона постаје од дана ступања на снагу тог закона, обавеза, односно
дуг Републике Србије и Републике Црне Горе – сразмерно висини девизне
штедње грађана чије је пребивалиште на територији тих република. Пре
ма одредбама члана 5. ст. 1. и 4. тог закона, за регулисање јавног дуга Саве
зне Републике Југославије који је постао јавни дуг Републике Србије и Ре
публике Црне Горе – Република Србија и Република Црна Гора емитоваће
обвезнице које гласе на евро а основне елементе обвезнице, износ емиси
ја као и услове дистрибуције и наплате прописаће владе Републике Срби
је и Републике Црне Горе. Одредбом члана 9. Закона прописано је да бли
же услове и начин вршења конверзије штедних улога грађана у обвезнице,
начин њиховог књиговодственог евидентирања, као и начин регистрације
обвезнице у Централном регистру пропис ује Народна банка Југославије.
Полазећи од наведених одредаба Устава и Закона, Уставни суд је утвр
дио да је оспорену Одлуку о ближим условима и начину вршења конвер
зије штедних улога грађана донео гувернер Народне банке Југославије,
на основу изричитог овлашћења садржаног у члану 9. Закона о регулиса
њу јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње
грађана, према коме Народна банка Југославије пропис ује ближе услове и
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начин вршења конверзије штедних улога грађана у обвезнице, начин њи
ховог књиговодственог евидентирања, као и начин регистрације обвезни
ца у Централном регистру.
Полазећи од тога да су наведеним законом уређени услови и начин ре
гулисања обавеза по основу девизне штедње грађана која је постала јавни
дуг Савезне Републике Југославије а да се оспореном Одлуком, као подза
конским актом, само ближе уређује поступак, односно процедура у врше
њу конверзије девизне штедње грађана у обвезнице Републике Србије, на
чину књиговодственог евидентирања и регистрацији обвезница, Уставни
суд је утврдио да не стоје наводи иницијатора да је оспореном тачком 2.
став 3. Одлуке повређено уставно право на имовину, забрану дискрими
нације, право на правично суђење и право на једнаку заштит у права и на
правно средство, с обзиром на то да је питање услова за конверзију у об
везнице Републике уређено чланом 3. Закона о регулисању јавног дуга Са
везне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана а не оспо
реном Одлуком.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је оценио да нема основа за по
кретање поступка поводом поднете иницијативе, те иницијативу, сагласно
одредби члана 53. став 3. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“,
број 109/07), није прихватио.
Полазећи од изложеног, Уставни суд је, на основу одредбе члана 46. тач
ка 5) Закона о Уставном суду, донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУп-160/2008 од 27. октобра 2011. године

Обустава поступка
Одлука о вршењу оснивачких права у Директорат у цивилног
ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе
(„Службени гласник РС, број 53/06)
Правилник о начину обрачуна и висини накнада за услуге које пружа
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије
(„Службени гласник РС“, бр. 30/08, 95/08, 104/08 – испр. 1/10 и 69/10)
Законодавац је доношењем новог Закона о ваздушном саобраћају,
којим је уредио правни положај, послове, организацију и финансирање
Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и ставио ван
снаге предметну оспорену Одлуку извршио усаглашавање правних аката
из ове области и тиме отклонио сва спорна уставноправна питања због
којих је Уставни суд покренуо поступак за оцену уставности и законито
сти ове одлуке.
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Уставни суд је констатовао да је у току трајања поступка пред Судом
оспорени Правилник престао да важи у целини. С обзиром на то да се
иницијатор ни у накнадно одређеном року није изјаснио да ли остаје при
поднетој иницијативи, а Уставни суд није нашао основа да сам настави
поступак за оцену уставности и законитости оспореног Правилника који
је престао да важи, Суд је констатовао да не постоје процесне претпостав
ке за даље вођење поступка.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Обуставља се поступак за оцену уставности и законитости Одлуке о
вршењу оснивачких права у Директорат у цивилног ваздухопловства држа
ве Србије и државе Црне Горе („Службени гласник РС“, број 53/06) и Пра
вилника о начину обрачуна и висини накнада за услуге које пружа Дирек
торат цивилног ваздухопловства Републике Србије („Службени гласник
РС“, бр. 30/08, 95/08, 104/08 – исправка, 1/10 и 69/10).
Образложење
Поступајући по поднетој иницијативи за покретање поступка за утвр
ђивање неуставности и незаконитости Правилника о начину обрачуна и
висини накнада за услуге које пружа Директорат цивилног ваздухоплов
ства Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 30/08, 95/08, 104/08 –
исправка и 1/10), Уставни суд је, на седници одржаној 28. маја 2010. годи
не, донео Решење IУо-219/2009 којим је самостално покренуо поступак за
оцену уставности и законитости Одлуке о вршењу оснивачких права у Ди
ректорат у цивилног ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе
(„Службени гласник РС“, број 53/06), с обзиром на то да је оценио да се као
претходно питање у поступку нормативне контроле оспореног Правилни
ка, поставља питање сагласности наведене Одлуке са Уставом и законом.
Сагласно наведеном, Уставни суд је истим решењем застао са поступком
за оцену уставности и законитости оспореног Правилника до доношења
одлуке поводом спорних уставноправних питања у вези с Одлуком о вр
шењу оснивачких права у Директорат у цивилног ваздухопловства држа
ве Србије и државе Црне Горе. Овим решењем, као спорна постављена су
следећа уставноправа питања:
– да ли је правни положај Директората могао бити одређен одлуком
Владе, имајући у виду да је сагласно одредби члана 137. став 4. Устава утвр
ђено да се јавна овлашћења одређеним субјектима могу поверити само за
коном, а не и нижим правним актом од закона;
– да ли је Влада могла оспореном Одл уком конв алидирати Одл у
ку о оснивању Директората коју су донеле владе држава чланица држав
не заједнице Србија и Црна Гора и којом је одређена надлежност овог
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заједничког органа држава чланица у извршавању Закона о ваздушном са
обраћају, имајући у виду одредбе члана 97. тачка 13. Устава којом је утвр
ђено да Република Србија уређује и обезбеђује режим безбедности у свим
врстама саобраћаја и члана 123. тач. 2. и 3. Устава којим је утврђено да Вла
да извршава законе и друге опште акте Народне скупштине и доноси уред
бе и друге опште акте ради извршавања закона; наиме, на основу оспорене
Одлуке Влада је у потпуности пренела ове послове у области безбедности
цивилног ваздухопловства на Директорат, чији правни положај у однос у
на државну управу Србије није одређен ниједним правним актом;
– да ли се овлашћења за доношење прописа од стране Директората мо
гу установити одлуком Владе, а не на основу закона којима је уређена ма
терија цивилног ваздухопловства у Републици Србији;
– да ли су оспореном Одлуком Владе утврђени правни положај Дирек
тората и одређена његова надлежност на основу конвалидиране Одлуке о
оснивању Директората у супротности са одредбом члана 11. Закона о ми
нистарствима, имајући у виду да сагласно овој одредби Министарство за
инфраструкт уру Републике Србије у оквиру свог делокруга рада врши по
слове државне управе у области ваздушног саобраћаја који се односе на
уређење и обезбеђење саобраћајног система;
– да ли је оспорена Одлука Владе у сагласности са одредбом члана 4.
Закона о државној управи којом је прописано да се само законом поједи
ни послови државне управе могу поверити имаоцима јавних овлашћења;
– да ли је оспорена Одлука Владе у делу којим се конвалидира Одлука о
оснивању Директората у сагласности са одредбом члана 16. став 2. Закона о
државној управи, имајући у виду да се Одлуком о оснивању утврђују прав
ним и физичким лицима поједине обавезе које нис у установљене законом.
Решење о покретању поступка је достављено Влади на одговор 27. ју
ла 2010. године. Влада је доставила Уставном суду одговор 4. октобра 2010.
године.
У одговору се наводи да је оспорена Одлука донета на основу тачке 1.
алинеја 2. Одлуке о обавезама државних органа Републике Србије у оства
ривању надлежности Републике Србије, као следбеника државне заједнице
Србија и Црна Гора („Службени гласник РС“, број 48/06), којим се обаве
зују Влада и други државни органи да, у оквиру својих Уставом Републи
ке Србије утврђених надлежности, донес у у року од 45 дана потребна акта
и предузму потребне мере с циљем остваривања надлежности Републике
Србије које су прешле на Републику Србију као државу следбеника држав
не заједнице Србија и Црна Гора, а пре свега у области спољних послова и
одбране, до доношења неопходних закона. По наводима доносиоца оспо
рене Одлуке, суштински разлог и циљ доношења ове одлуке била је зашти
та интереса Републике Србије после иступања Црне Горе из државне зајед
нице Србија и Црна Гора, а што је у складу са чланом 60. Уставне повеље
државне заједнице Србија и Црна Гора („Службени лист СЦГ“, број 1/03),
где је прописано да држава чланица која искористи право иступања не на
слеђује право на међународноправни субјективитет, а сва спорна питања
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посебно се регулишу између државе следбеника и осамостаљене државе. У
одговору се даље наводи да су послови које обавља Директорат утврђени
Одлуком о оснивању Директората цивилног ваздухопловства државе Ср
бије и државе Црне Горе, као и да је тачком 3. Одлуке о прихватању Спора
зума држава чланица о дефинисању коначног стат уса органа и организа
ција из члана 15. Закона за спровођење Уставне повеље државне заједнице
Србија и Црна Гора, која је правни основ за оснивање Директората, обез
беђено вршење тих послова, након укидања Савезног министарства сао
браћаја и телекомуникација. Наиме, овлашћења за доношење прописа из
области ваздушног саобраћаја установљена су Законом о ваздушном сао
браћају („Службени лист СРЈ“, бр. 12/98, 5/99, 38/99, 44/99, 73/00 и 70/01 и
„Службени гласник РС“, број 101/05), а са престанком постојања Савезног
министарства саобраћаја и телекомуникација, послови из његовог делокру
га пренети су, сагласно наведеној тачки 3. Одлуке о прихватању Споразу
ма држава чланица о дефинисању коначног стат уса органа и организација
из члана 15. Закона за спровођење Уставне повеље државне заједнице Ср
бија и Црна Гора, на Директорат. Доносилац оспорене Одлуке сматра да та
Одлука није у супротности са одредбом члана 16. став 2. Закона о држав
ној управи (‘’Службени гласник РС’’, бр. 79/05 и 101/07), којом је прописа
но да министарства и посебне организације не могу прописом одређивати
своје или туђе надлежности, нити физичким и правним лицима установља
вати права и обавезе које нис у већ установљене законом, из разлога што је
доносилац оспорене Одлуке (као и Одлуке којом је основан Директорат),
Влада, а не министарство или посебна организација.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио следеће:
Одлуку о вршењу оснивачких права у Директорат у цивилног ваздухо
пловства државе Србије и државе Црне Горе донела је Влада, на седници
одржаној 22. јуна 2006. године. Одлука је објављена у ‘’Службеном гласни
ку Републике Србије’’ број 53 од 23. јуна 2006. године, а ступила је на сна
гу 24. јуна 2006. године.
Предметном Одлуком се најпре у тачки 1. констат ује да је Република
Србија преузела оснивачка права у Директорат у цивилног ваздухопловства
државе Србије и државе Црне Горе, који је основан Одлуком Владе Репу
блике Србије 05 број 343-6693/2003-1 од 16. октобра 2003. године и Одлу
ком Владе Републике Црне Горе број 02-9118/2 од 16. октобра 2003. године
и да оснивачка права у име Републике Србије врши Влада. Тачком 2. Одлу
ке предвиђено је да се на рад Директората примењују прописи по којима
он ради на дан ступања на снагу ове одлуке, изузев у делу који није у сагла
сности са Уставом Републике Србије или који је у супротности са другим
прописима Републике Србије, док је тачком 3. ове одлуке одређено њено
ступање на снагу.
Након доношења Решења Уставног суда о покретању поступка за оце
ну уставности и законитости Одлуке о вршењу оснивачких права у Дирек
торат у цивилног ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе, На
родна скупштина је, на седници од 12. октобра 2010. године, донела нови
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Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 73/10), који
је ступио на снагу 20. октобра 2010. године, када су сагласно одредби члана
269. овог закона престали да важе претходни Закон о ваздушном саобраћа
ју из 1998. године, оспорена Одлука и Владин Закључак о промени назива
Директората цивилног ваздухопловства Србије и Црне Горе.
Уставни суд је констатовао да су наведеним Законом о ваздушном са
обраћају уређени правни положај, послови, организација и финансирање
Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије (чл. 233. до 243.
Закона). Директорат је Законом установљен као јавна агенција над којом
оснивачка права врши Влада у име Републике Србије и која, као јавно овла
шћење обавља послове државне управе који су јој овим законом поверени
(члан 233. став 1). Послови Директората су одређени одредбама члана 234.
Закона, којима је прописано: да Директорат доноси прописе и првостепе
не управне акте кад је на то овлашћен овим законом или другим прописом,
издаје јавне исправе и води евиденције за које је овлашћен овим законом
или другим прописом, обавља проверу над ваздухопловним субјектима,
учествује у раду међународних ваздухопловних организација и инстит уци
ја и њихових радних тела, сарађује с надлежним органима других држава и
обавља друге послове одређене овим законом или другим прописом; да се
Директорат у поверавају послови државне управе за које је овлашћен овим
законом, а који се односе на доношење прописа и првостепених управних
аката, издавање јавних исправа и вођење евиденција и да је Директорат на
ционално надзорно тело Републике Србије у ваздушној пловидби, према
прописима Европске уније, и као такав издаје сертификат о оспособљено
сти за пружање услуга у ваздушној пловидби и проверава да ли пружаоци
услуга у ваздушној пловидби и даље испуњавају услове за пружање услуга.
На основу свега наведеног, а полазећи од садржине спорних уставно
правних питања, Уставни суд оцењује да је законодавац доношењем новог
Закона о ваздушном саобраћају, којим је уредио правни положај, послове,
организацију и финансирање Директората цивилног ваздухопловства Ре
публике Србије и ставио ван снаге предметну Одлуку о вршењу оснивач
ких права у Директорат у цивилног ваздухопловства државе Србије и држа
ве Црне Горе, извршио усаглашавање правних аката из ове области и тиме
отклонио сва спорна уставноправна питања због којих је Уставни суд по
кренуо поступак за оцену уставности и законитости ове одлуке.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је сагласно члану 57. тачка 1) За
кона о Уставном суду, обуставио поступак за оцену уставности и закони
тости Одлуке о вршењу оснивачких права у Директорат у цивилног вазду
хопловства државе Србије и државе Црне Горе.
Поводом оспореног Правилника о начину обрачуна и висини накна
де за услуге које пружа Директорат цивилног ваздухопловства Републи
ке Србије, Уставни суд је констатовао да је у току трајања поступка пред
Судом, оспорени Правилник престао да важи у целини. Наиме, Управ
ни одбор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије је, на
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седници од 21. децембра 2010. године, донео нови Правилник о висини на
кнада које се плаћају Директорат у цивилног ваздухопловства Републике
Србије („Службени гласник РС“, број 13/11), који је ступио на снагу 2. мар
та 2011. године. Одредбом члана 40. новог Правилника прописано је да да
ном ступања на снагу тог правилника престаје да важи Правилник о начину
обрачуна и висини накнада за услуге које пружа Директорат цивилног ва
здухопловства Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 30/08, 95/08,
104/08-исправка, 1/10 и 69/10), што значи да је оспорени Правилник пре
стао да важи 2. марта 2011. године.
Имајући у виду наведено, Уставни суд указује да је 22. јуна 2011. годи
не Суду достављен поднесак помоћника директора Предузећа за авио-са
обраћај „KOSMASAIR“, д. о. о., Београд, у коме се погрешно наводи да је
оспорени Правилник и даље на снази и којим је затражено од Суда да до
несе коначну одлуку у овом уставнос удском предмет у. Поводом овог под
неска, Уставни суд је констатовао да се исти не може сматрати изјашњењем
подносиоца иницијативе, јер овај поднесак садржи само потпис помоћни
ка директора наведеног предузећа, а не и печат овог предузећа, што је нео
пходно да би се поднесак сматрао валидним, јер је иницијатор у конкрет
ном случају предузеће, а не помоћник директора као појединац.
Уставни суд је, након доставе овог поднеска, дописом од 24. јуна 2011.
године затражио од иницијатора да се, сагласно одредбама члана 68. По
словника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08, 27/08 и
76/11), изјасни да ли остаје при својој иницијативи, имајући у виду проме
њене околности због престанка важења оспореног Правилника. Како ини
цијатор у остављеном доставном року није преузео наведени допис који
му је достављен на адрес у назначену у иницијативи (иста адреса на којој је
иницијатору већ достављено Решење Уставног суда о покретању поступка
IУо-219/2009 од 28. маја 2010. године), допис је, сагласно правилима о до
стави дописа Уставног суда из члана 87. став 2. Пословника о раду Устав
ног суда, истакнут на огласну таблу Уставног суда у периоду од 12. до 20.
јула 2011. године. С обзиром на то да се иницијатор ни у накнадно одређе
ном року није изјаснио поводом дописа Уставног суда, а Уставни суд ни
је нашао основа да сам настави поступак за оцену уставности и законито
сти оспореног Правилника који је престао да важи, Суд је констатовао да
не постоје процесне претпоставке за даље вођење поступка.
Полазећи од наведеног, Уставни суд је констатовао да су се, сагласно
члану 57. тачка 2) Закона о Уставном суду, стекли услови за обуставу по
ступка за оцену уставности и законитости оспореног Правилника, јер су у
току поступка престале процесне претпоставке за вођење поступка.
На основу свега изложеног и одредбе члана 46. тачка 7) Закона о Устав
ном суду, Уставни суд је донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУо-219/2009 од 20. октобра 2011. године

4. ОПШТИ АКТИ ОРГАНА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

4.1. Општина и град
Правилник о исплати трошкова превоза за долазак на рад
и за одлазак са рада Општинске управе Чока,
број 01-031-5/2009-54
од 29. јула 2009. године
Начелник општинске управе није овлашћен да правилником уређу
је право, висину и начин накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају
ради одласка на рад и повратка са рада запослених, постављених и име
нованих лица у општинској управи.
Како су оспореним правилником уређена питања која не могу бити
предмет уређивања аката општинске управе, Уставни суд је утврдио да
оспорени Правилник у целини није у сагласности са законом, а самим тим
ни са уставним принципом хијерархије домаћих општих правних аката
из члана 195. став 1. Устава Републике Србије, те се није упуштао у оцену
уставности и законитости његове садржине.
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
Утврђује се да Правилник о исплати трошкова превоза за долазак на
рад и за одлазак са рада Општинске управе Чока, број 01-031-5/2009-54 од
29. јула 2009. године, није у сагласности са Уставом и законом.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за утвр
ђивање неуставности и незаконитости Правилника о исплати трошкова
превоза за долазак на рад и за одлазак са рада Општинске управе Чока, број
01-031-5/2009-54 од 29. јула 2009. године. У иницијативи се наводи да је на
челник општинске управе Чока доношењем оспореног Правилника пре
корачио законска овлашћења, „јер је ставио себе изнад председника Скуп
штине општине, секретара и члана Општинског већа“. Осим тога, приликом
избора превозника, доносилац акта није водио рачуна о томе да ли запо
слени може тим превозом да долази на рад и одлази са рада. У иницијати
ви је, такође, оспорена и одредба правилника којом је предвиђено да пра
вилник ступа на снагу даном доношења и објављивања на огласној табли.
У одговору начелника Општинске управе Чока на наводе иницијати
ве истакнуто је да су разлози за ступање на снагу Правилника даном обја
вљивања финансијске природе, односно да је дошло до смањења трансфе
ра средстава локалним самоуправама, па тако и Општини Чока.
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У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је оспорени Пра
вилник о исплати трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак са ра
да, број 01-031-5/2009-54 од 29. јула 2009. године, донео начелник Општин
ске управе Чока, на основу члана 126. Стат ута Општине Чока („Службени
лист општине Чока“, бр. 3/02, 8/02, 7/05 и 11/08), а у вези са чланом 51. став
1. тачка 2. измена и допуна Стат ута општине Чока („Службени лист оп
штине Чока“, број 11/08), члана 1, члана 2. став 1. тачка 1, чл. 3. и 53. Уредбе
о накнади трошкова и отпремнине државних службеника и намештеника
(„Службени гласник РС“, број 98/07), члана 38. Одлуке о организацији оп
штинске управе у Чоки („Службени лист општине Чока“, бр. 3/05 и 14/06)
и решења председника Општине Чока бр. 01.123-1/2009 („Службени лист
општине Чока“, број 11/09).
Овим правилником регулише се право запослених, именованих и по
стављених лица, који права из радног односа остварују у Општинској упра
ви у Чоки (у даљем тексту: запослени), на накнаду трошкова за долазак на
рад и за одлазак са рада (у даљем тексту: трошкови превоза) (члан 1). Пре
ма одредбама Правилника: лица из члана 1. овог правилника имају право
на накнаду трошкова превоза само за дане у којима су били на раду, а не
мају право на накнаду трошкова превоза за време коришћења годишњих
одмора, боловања, плаћеног и неплаћеног одс уства са рада и вишедневног
службеног путовања (члан 2); накнада стварних трошкова превоза вршиће
се уплатом цене претплатне месечне карте на конкретној релацији по пред
рачуну привредног друштва које је регистровано и обавља делатност пре
воза путника и уплатом цене претплатне месечне карте за конкретну рела
цију на текући рачун запослених (члан 3); запослени су дужни да се у року
од три дана од дана ступања на снагу ове одлуке изјасне односно дају изја
ву о релацији на којој пут ују и једном од начина накнаде трошкова прево
за како је то предвиђено у члану 3. ове одлуке (члан 4); висина цене месеч
не претплатне карте утврђује се на основу потврде најмање два привредна
друштва која су регистрована и обављају превоз на траженим релацијама
тако да се пун износ превозне карте умањује за 20%, односно своди на из
нос претплатне месечне карте (члан 5); за запослене чије је место станова
ња на територији насеља Чока трошкови превоза се не обрачунавају и не
плаћају, јер у наведеном не постоји организован локални градски аутобу
ски саобраћај (члан 6); начелник Општинске управе ће у року од три дана
од дана доношења овог правилника сачинити упутство обрачунској служби
за утврђивање цене месечне претплатне карте на појединим релацијама на
којима постоје евидентирани корисници превоза (члан 8); овај правилник
ступа на снагу даном доношења и објављивања на огласној табли, а приме
њиваће се на обрачун и исплат у трошкова превоза који буду вршени после
1. августа 2009. године (члан 9).
На основу члана 38. Одлуке о организацији општинске управе у Чоки
(„Службени лист општине Чока“, бр. 3/05 и 14/06) и члана 8. Правилника
о исплати трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада, начелник
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Општинске управе Чока је 29. јула 2009. године, донео упутство којим је
прецизиран начин обрачуна и плаћања трошкова превоза на рад и са рада.
Законом о радним односима у државним органима („Службени гласник
РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05) прописано је:
да запослени у државним органима и изабрана односно постављена лица
имају право на накнаду материјалних трошкова за дневнице и ноћење на
службеном путовању, за употребу сопственог возила у службене сврхе, за
превоз на рад и са рада, за селидбене трошкове и за накнаду за одвојени
живот (члан 51. став 1); да висину, услове и начин исплате накнаде из ста
ва 1. овог члана утврђује Влада (члан 51. став 2); да се одредбе овог закона
садржане у главама II до XIV сходно примењују на органе аутономних по
крајина, градова и општина (члан 75).
Законом о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05,
81/05, 83/05, 64/07, 116/08 и 104/09) прописано је да одредбе Закона о рад
ним односима у државним органима настављају да се сходно примењују на
радне односе у органима аутономних покрајина и локалне самоуправе до
доношења посебног закона (члан 189).
Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службе
ни гласник РС“, број 34/01) прописано је: да се овим законом уређује начин
утврђивања плата, додатака, накнада и осталих примања, поред осталог, и
изабраних, постављених и запослених лица у органима и организацијама
територијалне аутономије и локалне самоуправе (члан 1. тачка 2)); да иза
брана, именована и постављена лица и запослени из члана 1. овог закона
имају право на накнаду плате и друга примања у висини утврђеној актом
Владе, ако посебним законом није другачије одређено (члан 11).
Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и
намештеника („Службени гласник РС“, бр. 86/07 и 93/07) уређени су усло
ви под којима државни службеници и намештеници остварују право на на
кнаду трошкова који настају у вези с њиховим радом у државним органи
ма, начин накнаде и висина накнаде трошкова, као и висина отпремнине
(члан 1). Према одредбама ове уредбе: државном службенику и намеште
нику накнађују се трошкови превоза за долазак на рад и за одлазак са рада
у висини цене месечне претплатне карте у градском, приградском, односно
међуградском саобраћају (члан 3); до ступања на снагу прописа којима ће
се уредити права по основу рада у органима локалне самоуправе, изабрана,
постављена и именована лица и запослени у органима локалне самоупра
ве остварују права на накнаду трошкова, а запослени и право на отпрем
нину сходном применом одредаба ове уредбе (члан 53).
Полазећи од наведеног, по налажењу Уставног суда, произлази да се на
радне односе у органима локалне самоуправе сходно примењују одредбе
Закона о радним односима у државним органима до доношења посебног
закона, као и да се на изабрана, постављена и запослена лица у органима
и организацијама територијалне аутономије и локалне самоуправе приме
њују одредбе Закона о платама у државним органима и јавним службама.
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Такође, према Уредби о накнади трошкова и отпремнини државних слу
жбеника и намештеника, изабрана, постављена и именована лица и запо
слени у органима локалне самоуправе остварују право на накнаду трошко
ва и права на отпремнину сходном применом одредаба Уредбе.
Законом о радним односима у државним органима утврђено је право
на накнаду материјалних трошкова за превоз на рад и са рада и прописа
но да висину, услове и начин исплате те накнаде утврђује Влада. Према од
редбама Закона о платама у државним органима и јавним службама иза
брана, постављена и запослена лица у органима локалне самоуправе имају
право на накнаду плате и друга примања у висини утврђеној актом Владе,
ако посебним законом није другачије одређено.
Имајући у виду изложено, Уставни суд је оценио да начелник општин
ске управе Чока није био овлашћен да правилником уређује право, висину
и начин накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају ради одласка на рад
и повратка са рада запослених, постављених и именованих лица у општин
ској управи. Како су оспореним правилником уређена питања која сагла
сно наведеним одредбама закона и уредбе не могу бити предмет уређивања
аката општинске управе, Уставни суд је утврдио да је оспорени Правилник
у целини несагласан са законом. Будући да Уставни суд, сагласно члану 54.
став 1. Закона о Уставном суду није ограничен захтевом иницијатора, а да
су према оцени Суда оспореним Правилником уређена питања која сагла
сно наведеним одредбама Закона не могу бити предмет уређења акта оп
штинске управе, Уставни суд је утврдио да оспорени Правилник у целини
није у сагласности са законом.
С обзиром на то да је оспорени Правилник несагласан са законом, са
мим тим несагласан је и са уставним принципом хијерархије домаћих оп
штих правних аката из члана 195. став 1. Устава Републике Србије.
Полазећи од изнете оцене ненадлежности начелника општинске упра
ве за доношење Правилника, Уставни суд се није упуштао у оцену устав
ности и законитости његове садржине.
Будући да је у току претходног поступка правно стање потпуно утвр
ђено и да су прикупљени подаци пружали поуздан основ за одлучивање,
Уставни суд је одлучио без доношења решења о покретању поступка, са
гласно одредби члана 53. став 2. Закона о Уставног суду („Службени гла
сник РС“, број 109/07).
На основу изложеног и одредаба члана 45. тач. 1) и 4) Закона о Устав
ном суду, Уставни суд је донео Одлуку као у изреци.
На основу одредбе члана 168. став 3. Устава, Правилник начелника Оп
штинске управе Чока наведен у изреци престаје да важи даном објављива
ња Одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Одлука Уставног суда
Број: IУл-202/2009 од 27. октобра 2011. године („Службени гласник РС“, број 89/11)
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4.2 Грађевинско земљиште
Одлука о мерилима за плаћање накнаде за коришћење
грађевинског земљишта
(„Службени лист општине Суботица“, бр. 31/05, 12/06 и 6/07)
– чл. 7, 9, 11, 14а и 15.
Скупштина општине је оспореним одредбама Одлуке прописала кри
теријуме и мерила за одређивање висине накнаде за коришћење грађе
винског земљишта, укључујући и накнаду за коришћење неизграђеног
грађевинског земљишта, у складу са законом, с обзиром на то да је пред
видела да се погодности које грађевинско земљиште пружа кориснику
грађевинског земљишта одређују у однос у на његов положај у насељу и
у зависнос ти од намене коришћења (за становање, за производњу или
другу пословну делатност).
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање не
уставности и незаконитости одредаба чл. 7, 9, 11, 14а и 15. Одлуке о мери
лима за плаћање накнаде за коришћење грађевинског земљишта („Службе
ни лист општине Суботица“, бр. 31/05, 12/06 и 6/07).
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности и законитости чл. 7, 9, 11, 14а и 15. Одлуке о мерилима за пла
ћање накнаде за коришћење грађевинског земљишта („Службени лист оп
штине Суботица“, бр. 31/05, 12/06 и 6/07).
Подносилац иницијативе је навео да оспорене одредбе Одлуке о мери
лима за плаћање накнаде за коришћење грађевинског земљишта нис у у са
гласности са чланом 77. Закона о планирању и изградњи и са чл. 24. до 26.
Закона о пољопривредном земљишту. Према наводима иницијатора, оспо
реном Oдлуком није предвиђен „највећи планом дозвољени индекс из
грађености“ као критеријум за одређивање висине накнаде за коришћење
грађевинског земљишта, како је то прописано чланом 77. став 4. Закона о
планирању и изградњи, већ се накнада за коришћење грађевинског земљи
шта наплаћује у односу на укупну површину земљишта, како је то прописа
но чланом 14а оспорене Oдлуке. Иницијатор сматра да се неувођењем тог
критеријума у мерила за одређивање накнаде за коришћење грађевинског
земљишта незаконито наплаћују несразмерно високе накнаде власницима
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земљишта. Иницијатор је навео да је, на основу оспорене одлуке и Генерал
ног плана Суботица – Палић до 2020. године, власницима пољопривредног
земљишта коме није промењена намена у складу са законом уведен „додат
ни намет“, тако што је једнострано одлучено да њихово земљиште предста
вља неизграђено земљиште, те да они постају обвезници накнаде за кори
шћење грађевинског земљишта. Из наведених разлога, иницијатор сматра
да оспорене одредбе чл. 7, 9, 11, 14а и 15. Одлуке, односно оспорена Одлу
ка у целини, нис у у сагласности са Уставом Републике Србије, Законом о
планирању и изградњи и Законом о пољопривредном земљишту. Поред
тога, подносилац је навео да је увођењем додатне фискалне обавезе пољо
привредницима који су власници земљишта „на које се проширило грађе
винско земљиште“ повређена и одредба члана 58. Устава којом је зајемче
но право на имовину.
Доносилац оспореног акта је у свом одговору навео да је правни основ
за доношење оспорене Одлуке био члан 77. став 5. Закон о планирању и из
градњи из 2003. године, а да су при разради критеријума и мерила за одре
ђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта у обзир узети еле
менти предвиђени чланом 77. став 4. наведеног Закона. Доносилац акта је
истакао да је „највећи планом дозвољени индекс изграђености“ као крите
ријум за одређивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта бри
сан чланом 27. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и из
градњи („Службени гласник РС“, број 34/06). Према наводима доносиоца
акта, оспореном Одлуком прописани су ближи критеријуми, мерила, ви
сина, начин и рокови плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљи
шта, а не појам грађевинског земљишта, накнада за коришћење и обвезни
ци те накнаде, који су уређени Законом о планирању и изградњи.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио следеће:
Скупштина општине Суботица је, на седници од 28. децембра 2005. го
дине, донела Одлуку о мерилима за плаћање накнаде за коришћење гра
ђевинског земљишта („Службени лист општине Суботица“, број 31/05),
с позивом на одредбе члана 77. став 5. Закона о грађевинском земљишту
(„Службени гласник РС“, број 47/03) и одговарајуће одредбе Стат ута оп
штине Суботица. До подношења иницијативе за оцену уставности и зако
нитости оспорене Одлуке Скупштина општине Суботица донела је и две
Одлуке о изменама и допунама оспорене Одлуке које су објављенe у „Слу
жбеном листу општине Суботица“, бр. 12/06 и 6/07.
Оспореном Одлуком прописани су ближи критеријуми, мерила, ви
сина, начин и рокови плаћања накнаде за коришћење грађевинског зе
мљишта, као и друга питања у вези са овом накнадом на територији оп
штине Суботица (члан 1). Одредбама чл. 2. до 6. оспорене Одлуке, које су
већим делом преузете из Закона о планирању и изградњи, утврђено је шта
се сматра грађевинским земљиштем, шта је изграђено, а шта неизграђено
грађевинско земљиште, одређено је ко су обвезници плаћања накнаде за
коришћење грађевинског земљишта и за која земљиште се не плаћа накна
да. У II глави Одлуке под називом „Мерила за утврђивање накнаде’’, који
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обухвата одредбе чл. 7. до 17. Одлуке, поред осталог, прописано је: да се на
кнада за коришћење неизграђеног грађевинског земљишта плаћа по ква
дратном метру грађевинске парцеле, односно да се накнада за коришћење
изграђеног грађевинског земљишта плаћа по квадратном метру изграђеног
простора, у зависности од погодности које она пружа с обзиром на поло
жај у насељу и у зависности од намене коришћења (за становање, за про
изводњу или другу пословну делатност) (члан 7. став 1); да се накнада за
коришћење осталог грађевинског земљишта које није у државној својини
плаћа ако је то земљиште средствима Општине односно другим средстви
ма у државној својини опремљено основним објектима комуналне инфра
структ уре (електрична мрежа, водовод, приступни пут и слично) (члан 7.
став 2); да се накнада за коришћење неизграђеног осталог грађевинског зе
мљишта плаћа и у случају ако се то земљиште не приведе намени, односно
не понуди у откуп Општини ради привођења намени у року од 2 године од
дана доношења урбанистичког плана (члан 7. став 3); да се, зависно од по
годности које одређено земљиште пружа корисницима стамбених зграда и
станова, искључиво у зонама становања дефинисаним Генералним планом
Суботица – Палић до 2020. године, вредновање врши бодовањем – скупа еле
мената комуналне опремљености, елемената комерцијалних садржаја, ску
па елемената некомерцијалних садржаја, скупа елемената животне средине,
скупа елемената посебних урбанистичких вредности, скупа специфичних
елемената, a на основу табеларног приказа који је саставни део овог члана
одлуке (члан 9); да се, зависно од погодности које одређено земљиште пру
жа корисницима пословног простора у коме се обавља делатност сврстана
у категорију „пословање“, вредновање се врши бодовањем скупа елемена
та комуналне опремљености и специфичних елемената, а на основу табе
ларног приказа који је саставни део овог члана одлуке (члан 11). Оспоре
ним одредбама члана 14а Одлуке прописано је да се накнада за коришћење
неизграђеног грађевинског земљишта утврђује зависно од погодности ко
је то земљиште пружа власницима, корисницима и закупцима (физичким
и правним лицима) и његове намене одређене Генералним планом Субо
тица – Палић до 2020. године, те да се висина накнаде утврђује тако што се
укупна површина земљишта множи збиром елемената дефинисаним у чл.
10, 11. и 12. ове одлуке и са вредношћу бода по једном метру квадратном,
као и са одговарајућим коефицијентима наведеним у члану 15. ове одлуке.
Оспореним одредбама члана 15. оспорене Одлуке утврђени су коефицијен
ти за обрачун висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта, и то
према врстама делатности, и сврстани су у неколико група.
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о мерилима за плаћање накна
де за коришћење грађевинског земљишта („Службени лист општине Субо
тица“, број 39/07) измењен је, поред осталог, члан 9. оспорене Одлуке у та
беларном делу (члан 1).
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о мерилима за плаћање накна
де за коришћење грађевинског земљишта, која је објављена у („Службени
лист града Суботица“, број 6/10) измењене су одредбе члана 15. оспорене
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Одлуке у погледу коефицијената за обрачун и висину накнаде за коришће
ње грађевинског земљишта (члан 1).
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о мерилима за плаћање накна
де за коришћење грађевинског земљишта, („Службени лист града Суботи
ца“, број 31/10) допуњен је члан 14. оспорене Одлуке.
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 47/03, 34/06,
39/09 и 72/09), у односу на који иницијатор тражи оцену законитости оспо
рених одлука, престао је да важи 11. септембра 2009. године, на основу од
редбе члана 222. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гла
сник РС“, бр. 72/09, 81/09 и 64/10). Важећи Закон о планирању и изградњи
не предвиђа плаћање накнаде за коришћење грађевинског земљишта, која
је била прописана одредбама члана 77. Закона из 2003. године, због проме
не у режиму својине на грађевинском земљишту. Међутим, одредбом члана
220. наведеног закона је прописано да се накнада за коришћење грађевин
ског земљишта плаћа у складу са Законом о планирању и изградњи из 2003.
године, док се наведена накнада не интегрише у порез на имовину. Поред
тога, одредбама члана 89. Закона о изменама и допунама Закона о плани
рању и изградњи („Службени гласник РС“, број 24/11) прописано је да се
накнада за коришћење грађевинског земљишта плаћа у складу са Законом
о планирању и изградњи из 2003. године, док се наведена накнада не инте
грише у порез на имовину, а најкасније до 31. децембра 2013. године (став
1), као и да до истека рока из става 1. овог члана јединица локалне самоу
праве пропис ује ближе критеријуме, мерила, висину, начин и рокове пла
ћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта, а може их прописа
ти узимајући у обзир и намену коришћења објекта (став 2). Имајући у виду
наведено, Уставни суд је констатовао да би се оцена законитости оспорених
одлука могла извршити у однос у на одредбе Закона о планирању и изград
њи из 2003. године, које се односе на накнаду за коришћење грађевинског
земљишта, а које су и биле правни основ за њихово доношење.
Законом о планирању и изградњи из 2003. године било је прописано: да
грађевинско земљиште јесте земљиште на којем су изграђени објекти и зе
мљиште које служи редовној употреби тих објеката, као и земљиште које је,
у складу са законом, одговарајућим планом предвиђено за изградњу и редов
но коришћење објеката и да се грађевинско земљиште користи према њего
вој намени и на начин којим се обезбеђује његово рационално коришћење, у
складу са законом (члан 67); да грађевинско земљиште може бити јавно гра
ђевинско земљиште и остало грађевинско земљиште (члан 68); да јавно гра
ђевинско земљиште одређује општим актом општина, у складу са овим за
коном и урбанистичким планом, као и да се јавно грађевинско земљиште
не може отуђити из државне својине (члан 70. ст. 1. и 7); да се грађевинско
земљиште користи као изграђено и неизграђено, да је изграђено грађевин
ско земљиште оно земљиште на коме су изграђени објекти у складу са зако
ном, намењени за трајну употребу, док је неизграђено грађевинско земљи
ште оно земљиште на којем нису изграђени објекти, на којем су изграђени
објекти супротно закону или на којем су изграђени привремени објекти (члан
75). Одредбама члана 77. овог закона одређено је: да накнаду за коришћење
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изграђеног јавног грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта
у државној својини плаћа власник објекта (став 1); да, изузетно, накнаду из
става 1. овог члана плаћа носилац права коришћења на објект у, односно по
себном делу објекта, а ако је објекат, односно посебан део објекта дат у за
куп, накнаду плаћа закупац објекта, односно дела објекта (став 2); да накнаду
за коришћење неизграђеног јавног грађевинског земљишта и осталог грађе
винског земљишта у државној својини плаћа корисник (став 3); да се виси
на накнаде из ст. 1. и 2. овог члана утврђује у зависности од обима и степена
уређености земљишта, његовог положаја у насељу, опремљености земљишта
објектима друштвеног стандарда, саобраћајне повезаности земљишта са ло
калним, односно градским центром и другим садржајима у насељу, односно
погодностима које земљиште има за кориснике (став 4); да ближе критерију
ме, мерила, висину, начин и рокове плаћања накнаде из ст. 1. и 2. овог члана,
прописује општина, односно град, односно град Београд (став 5); да се при
нудна наплата накнаде из ст. 1. и 2. овог члана врши по прописима којима
се уређује порески поступак и пореска администрација (став 6). Одредбама
члана 78. истог закона био је прописано: да се накнада за коришћење оста
лог грађевинског земљишта које није у државној својини плаћа ако је то зе
мљиште средствима општине, односно другим средствима у државној своји
ни опремљено основним објектима комуналне инфраструктуре (електрична
мрежа, водовод, приступни пут и сл.) (став 1); да се накнада за коришћење
осталог неизграђеног грађевинског земљишта плаћа и у случају ако се то зе
мљиште не приведе намени, односно не понуди у откуп општини ради при
вођења намени у року од две године од дана доношења урбанистичког плана
(став 2); да се висина накнаде из става 2. овог члана утврђује као и за остало
изграђено грађевинско земљиште, у складу са овим законом (став 3); да се у
погледу утврђивања обавезе плаћања накнаде из ст. 1. и 2. овог члана при
мењују одредбе члана 77. овог закона у погледу мерила, висине, начина, ро
кова плаћања и принудне наплате накнаде (став 4).
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07)
прописано је: да општина, преко својих органа, у складу с Уставом и зако
ном утврђује стопе изворних прихода општине, начин и мерила за одре
ђивање висине локалних такси и накнада и да доноси програме уређења
грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и
коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређи
вање и коришћење грађевинског земљишта (члан 20. тач. 4) и 8)); да су ор
гани општине скупштина општине, председник општине, општинско веће
и општинска управа (члан 27); да су извршни органи општине председник
општине и општинско веће (члан 42).
Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
бр. 62/06 и 47/11) прописано је: да јединици локалне самоуправе припадају
изворни приходи остварени на њеној територији у које спада, између оста
лог, и накнада за коришћење грађевинског земљишта (члан 6. тачка 5)) и да
стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине ло
калних такси и накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе
својом одлуком, у складу са законом (члан 7. став 1).
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На основу наведеног, Уставни суд је утврдио да је општина овлашће
на да уређује и обезбеђује коришћење грађевинског земљишта, као и да је
надлежни орган општине овлашћен да својом одлуком утврди висину на
кнаде за коришћење грађевинског земљишта. Међутим, начин и мерила за
одређивање висине ове накнаде морају се прописати у складу са законом.
Одредбом члана 77. став 4. Закона о планирању и изградњи из 2003. годи
не предвиђени су критеријуми за утврђивање висине накнаде за коришће
ње грађевинског земљишта којих се општина мора придржавати приликом
одређивања висине ове накнаде. Ти критеријуми односе се на обим и сте
пен уређености земљишта, његов положај у насељу, опремљеност земљи
шта објектима друштвеног стандарда, саобраћајну повезаност земљишта
са локалним, односно градским центром, радним зонама и другим садржа
јима у насељу, односно погодностима које земљиште има за кориснике. По
ред тога, одредбом члана 89. став 2. Закона о изменама и допунама важећег
Закона о планирању и изградњи прописано је да јединица локалне самоу
праве може прописати ближе критеријуме, мерила, висину, начин и роко
ве плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта узимајући у об
зир и намену коришћења објекта. Значи, намена коришћења објекта је један
од законских критеријума на основу којих се цене погодности које грађе
винско земљиште пружа корисницима и на основу кога се утврђује виси
на накнаде за његово коришћење. Сагласно члану 77. став 5. Закона о пла
нирању и изградњи из 2003. године, општина има овлашћење да, у оквиру
наведених Законом утврђених критеријума, својим актом пропише ближе
критеријуме и мерила за плаћање предметне накнаде.
Полазећи од наведеног, Уставни суд је оценио да је Скупштина општи
не Суботица оспореним одредбама чл. 7, 9, 11, 14а и 15. Одлуке прописала
критеријуме и мерила за одређивање висине накнаде за коришћење грађе
винског земљишта, укључујући и накнаду за коришћење неизграђеног гра
ђевинског земљишта, у складу са законом, с обзиром на то да је предвидела
да се погодности које грађевинско земљиште пружа кориснику грађевин
ског земљишта одређују у однос у на његов положај у насељу и у зависно
сти од намене коришћења (за становање, за производњу или другу послов
ну делатност).
Сагласно изнетом, Уставни суд је оценио да нема основа за покрета
ње поступка за утврђивање неуставности и незаконитости оспорених од
редаба чл. 7, 9, 11, 14а и 15. Одлуке о мерилима за плаћање накнаде за ко
ришћење грађевинског земљишта, те, у складу са одредбом члана 53. став
3. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), није при
хватио поднет у иницијативу.
На основу изложеног и члана 46. тачка 5) Закона о Уставном суду, Устав
ни суд је донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУ-96/2007 од 22. децембра 2011. године
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4.3 Урбанистичко планирање
План детаљне регулације блока „Чука II“ у Сокобањи
(„Службени лист општине Сокобања“, број 7/10)
Скупштина општине, као доносилац Плана, пос тупила је сагласно
закону у погледу овлашћења за доношење оспореног акта, као и пропи
саним обавезама у погледу спровођења поступка припреме, израде и до
ношења оспореног Плана.
Уставни суд није надлежан да одлучује о конкретним урбанистичким
и грађевинским решењима која чине садржај оспореног Плана. Провера
оправданости планских решења и провера усклађености Плана са зако
ном и са плановима вишег реда, законом је поверена Комисији за планове
као стручном телу које се именује из реда угледних стручњака из области
просторног планирања и урбанизма.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање неу
ставности и незаконитости Плана детаљне регулације блока „Чука II“ у Со
кобањи („Службени лист општине Сокобања“, број 7/10).
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности и законитости Плана детаљне регулације наведеног у изреци, у
делу који се односи на катастарске парцеле подносиоца иницијативе. На
име, иницијатор, наводи да су му решењем Републичког геодетског заво
да, Службе за катастар непокретности у Сокобањи бр. 952-01/99-50 од 14.
јула 1999. године, враћене на коришћење катастарске парцеле бр. 3148/60,
3148/61 и 3148/62, које се налазе у обу хват у оспореног Плана. Истиче да
му то земљиште никада није физички враћено, јер га је општина Сокоба
ња „окупирала“ тврдећи да су на том земљишту предвиђене парковске по
вршине, па доношењем оспореног Плана жели да озакони своје дотада
шње радње настале постављањем клупа и осталог парковског мобилијара.
Скупштина општине Сокобања доставила је одговор на наводе иници
јативе у коме је изложен и документован поступак припреме и доношења
оспореног Плана са становишта одредаба Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 47/03 и 34/06) које се односе на поступак при
преме и израде урбанистичког плана и које су биле на снази до фазе јавне
расправе о нацрт у Плана, као и са становишта одредаба Закона о планира
њу и изградњи који је ступио на снагу 11. септембра 2009. године, на основу
чијих одредаба је окончан поступак доношења оспореног Плана. У одговору
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је истакнуто да је плански основ за израду и доношење оспореног Плана
Генерални план Сокобање – измене и допуне („Службени лист општина“,
бр. 11/92 и 16/02), којим су спорне површине дефинисане као „заштитно
зеленило“, што значи да није дозвољена изградња објеката.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је одредбом члана
190. став 2. Устава Републике Србије општини поверено да самостално у
складу са законом доноси, између осталог и урбанистички план.
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09, 64/10 и 24/11), који је ступио на снагу 11. септембра 2009. године,
прописано је: да документи просторног и урбанистичког планирања мо
рају бити усклађени тако да документ ужег подручја мора бити у складу са
документом ширег подручја (члан 33. став 1), да комисије за планове обра
зоване на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
бр. 47/03 и 37/06), могу наставити са обављањем послова до истека манда
та утврђеним актом о образовању (члан 213. став 3), да се ће поступак из
раде и доношења просторног, односно урбанистичког плана започет пре
ступања на снагу закона, наставити по одредбама тог закона, осим за про
сторне, односно урбанистичке планове за које је обављен јавни увид, који
ће се окончати по прописима по којима су започети (члан 215. став 6); да
ће се до доношења подзаконских аката на основу овлашћења из овог зако
на примењивати подзаконски акти донети на основу закона који преста
је да важи даном ступања на снагу овог закона, ако нис у у супротности са
њим (члан 222. став 2). Сагласно одредби члана 222. став 2. Закона, Пра
вилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле ур
банистичког плана, као и условима и начину стављања Плана на јавни увид
(„Службени гласник РС“, број 12/04) престао је да важи ступањем на снагу
Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената
(„Службени гласник РС“, број 31/10), који је, на основу овлашћења из чла
на 201. тачка 5) Закона, донео министар.
Поступак доношења оспореног Плана започет је у време важења Зако
на о планирању и изградњи из 2003. године („Службени гласник РС“, бр.
47/03 и 37/06). Одредбама чл. 45. до 51. тог закона било је предвиђено: да
се пре доношења одлуке о изради урбанистичког плана, приступа изради
програма за израду плана, да се за потребе израде програма прикупљају
одређени подаци и документација од значаја за израду плана, те се утврђу
је садржај програма за израду плана (члан 45); да се изради урбанистичког
плана приступа на основу одлуке о изради урбанистичког плана коју доно
си орган надлежан за његово доношење, прописан је садржај одлуке о из
ради плана чији саставни део чини програм за израду плана (члан 46) и да
предлог одлуке о изради урбанистичког плана и програм из члана 45. овог
закона припрема надлежна општинска управа (члан 48. став 1). Према од
редби члана 49. Закона, одлука о изради урбанистичког плана из члана 46.
овог закона објављује се, а уступање израде урбанистичког плана врши се
у складу са посебним законом. Начин вршења стручне контроле, провере
оправданости планских решења и провере усклађености урбанистичког
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плана са законом и другим прописима донетим на основу закона и јавни
увид у садржај урбанистичког плана био је прописан одредбама чл. 52. и
53. Закона, тако што је било предвиђено: да урбанистички план подлеже
стручној контроли и да се излаже на јавни увид пре подношења предлога
урбанистичког плана органу надлежном за његово доношење; да стручна
контрола коју врши Комисија за планове обу хвата проверу оправданости
планског решења, проверу усклађености урбанистичког плана са законом
и другим прописима донетим на основу закона, усклађеност плана са про
сторним планом општине, односно урбанистичким планом насеља, урба
нистичким стандардима и нормативима и одлуком о приступању изради
урбанистичког плана и да се о извршеној стручној контроли саставља из
вештај који садржи податке о извршеној контроли, са свим примедбама и
ставовима по свакој примедби, те да се тај извештај доставља предузећу,
односно другом правном лицу које је израдило урбанистички план, ради
поступања по датим примедбама (члан 52); да се, пре подношења предлога
урбанистичког плана органу надлежном за његово доношење, обавља јав
ни увид путем оглашавања у дневном и локалном листу о чијем се обавља
њу стара надлежна општинска управа (члан 53).
Уставни суд је, увидом у прибављену документацију која се односи на
поступак припреме и доношења оспореног Плана, утврдио: да је Одлуку
о приступању изради Програма за израду оспореног Плана, донела Скуп
штина општине Сокобања, на седници одржаној 22. марта 2006. године; да
је Одлука о приступању изради оспореног Плана донета на седници скуп
штине општине Сокобања од 13. јуна 2007. године и објављена у „Службе
ном листу општина“, број 11/07 и да је, према садржају у материјалноправ
ном смислу ова одлука у сагласности са одредбама члана 46. Закона; да је за
носиоца израде Плана одређена Дирекција за урбанизам и изградњу Соко
бања (члан 50. Закона); да је на седници Комисије за планове од 7. децембра
2007. године разматран нацрт Плана, извршена стручна контрола и прове
ра усклађености Плана; да је на истој седници донет закључак о упућивању
нацрта Плана на јавни увид и одређено је да ће се јавни увид извршити у
периоду од 8. јануара до 28. јануара 2008. године; да је обавештење о излага
њу Плана на јавни увид објављен на огласној табли у холу зграде Општин
ске управе општине Сокобања, на локалној РТВ „Сокобања“ и у дневном
листу „Народне новине“, дана 26. децембра 2007. године; да је јавна седни
ца Комисије за планове одржана 14. августа 2008. године, а настављена 2.
септембра 2008. године; да је Комисија разматрала достављене примедбе
грађана, проверавала став обрађивача и заузела став по свакој примедби.
Како се радило о великом броју примедби, Комисија је заузела став да се
након њиховог отклањања и уградње у нацрт Плана, исти достави Коми
сији на поновну стручну контролу. Стручна контрола извршена је 8. маја
2009. године, након чега је нацрт Плана поново упућен на јавни увид који
је трајао 20 дана почев од 20. маја 2009. године. Јавни увид био је оглашен
у дневном листу „Народне новине“, истакнут на огласној табли у холу Оп
штинске управе Сокобања и оглашен путем локалних медија. Јавна седница
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Комисије за планове на којој су грађани образложили своје примедбе одр
жана је 6. августа 2009. године, а затворене седнице Комисије одржане су 4.
септембра, 29. октобра и 21. новембра 2009. године. Комисија је, након за
узимања ставова по примедбама донела закључак да се, након кориговања
Плана у складу са заузетим ставовима Комисије за планове, предлог Пла
на упути на усвајање Скупштини општине Сокобања. Скупштина општи
не Сокобања је на седници одржаној 11. марта 2010. године донела одлуку
о усвајању Плана детаљне регулације блока „Чука II“ у Сокобањи („Службе
ни лист општине Сокобања“, број 2/10), а текстуални део Плана објављен
је у „Службеном листу општине Сокобања“, број 7/10.
Код овако спроведеног поступка израде и доношења оспореног Пла
на, Уставни суд је оценио да је Скупштина општине Сокобања као доноси
лац Плана, поступила сагласно закону у погледу овлашћења за доношење
оспореног акта и прописаним обавезама у погледу спровођења поступка
припреме, израде и доношења оспореног Плана.
У однос у на наводе иницијативе којима се оспорава законитост урба
нистичког решења које се односи на катастарске парцеле подносиоца ини
цијативе, а које се у оспореном Плану налазе у намени заштитног зелени
ла, односно парковских површина, Уставни суд указује да није надлежан
да одлучује о конкретним урбанистичким и грађевинским решењима ко
ја чине садржај оспореног Плана. Наиме, провера оправданости планских
решења и провера усклађености Плана са законом и са плановима вишег
реда, законом је поверена Комисији за планове као стручном телу које се
именује из реда угледних стручњака из области просторног планирања и
урбанизма и која је, у конкретном случају, у више наврата разматрала са
држај решења која су Планом предложена и њихову усклађеност са плано
вима ширег подручја.
На основу изложеног и одредаба члана 46. став 1. тачка 5) Закона о
Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), Уставни суд је донео
Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУо-862/2010 од 8. септембар 2011. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима
и начину постављања привремених објеката на јавним површинама
(„Службени лист града Београда“, број 11/05)
Скупштина града Београда је у законским оквирима дефинисала јав
не површине на територији Града, јер је чланом 3. Одлуке само прецизи
рала који простори на територији града Београда представљају јавне по
вршине, сагласно Закону о планирању и изградњи.
Како се ниједан простор одређен чланом 3. Одлуке као јавна површи
на не односи на заједнички део зграде и уређаје у згради, већ на просторе
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између зграда који су намењени за јавну употребу, према оцени Уставног
суда, оспорене одредбе Одлуке нис у у супротности са Законом о основа
ма својинскоправних односа, нити са Законом о одржавању стамбених
зграда којим је прописано да скупштина зграде уређује начин коришћења
заједничких делова зграде. Имајући у виду да оспореном Одлуком није
проширено значење појма јавне површине на законом дефинисани про
стор над којим се може успоставити заједничка недељива својина власника
посебних делова зграде, то, према оцени Уставног суда, није повређено
уставно начело којим је утврђена равноправност свих облика својине и
обезбеђена њихова једнака правна заштита.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Не прихватају се иницијативе за покретање поступка за утврђива
ње неуставности и незаконитости члана 3. Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним
површинама („Службени лист града Београда“, број 11/05).
2. Одбацују се захтеви за обуставу извршења појединачног акта, одно
сно радње предузете на основу члана 3. Одлуке из тачке 1.
Образложење
Уставном суду поднете су иницијативе за покретање поступка за оце
ну уставности и законитости члана 3. Одлуке о изменама и допунама Од
луке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним по
вршинама („Службени лист града Београда“, број 11/05).
У иницијативама се наводи да члан 3. оспорене Одлуке није у сагла
сности са чланом 2. тачка 1. и чл. 68. до 70, чл. 77. до 79. и чланом 83. Зако
на о планирању и изградњи, јер се подзаконским актом не може мењати за
кон, а што је доносилац оспореног акта учинио проглашавањем целокупног
градског земљишта јавном површином, чиме је противуставно и против
законито проширио своје надлежности ‘’на земљиште које нема третман
јавних површина и које не представља државну својину’’. Наиме, иниција
тори сматрају да је Скупштина града Београда прекорачила своја овлашће
ња, када је својим прописом на другачији начин од Закона о планирању и
изградњи, тј. супротно одредбама члана 2. овог закона, уредила појам ‘’јав
не површине’’, тако што је проширила значење овог појма и на друге објекте
и земљиште који представљају простор заједничке недељиве својине вла
сника зграда, односно станова, локала и другог пословног простора и га
ража, са свим правима и обавезама које им по Закону припадају. Полазећи
од наведеног, иницијатори сматрају да доносилац оспореног акта није над
лежан да својим прописом мења својинска права и на тај начин нарушава
зајемчено право на мирно уживање својине и других имовинских права из
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члана 58. Устава, а што је у супротности и са одредбама чл. 86. до 88. Устава
и чл. 17. до 19. Закона о основама својинскоправних односа, као и са чланом
14. став 1. тачка 8) Закона о одржавању стамбених зграда. На крају, иници
јатори од Уставног суда траже да обустави извршење појединачних аката и
радњи предузетих на основу оспореног члана 3. Одлуке.
У одговору Скупштине града Београда наводи се да су неосновани на
води иницијатора да је члан 3. оспорене Одлуке (којим је извршена измена
члана 6. основног текста Одлуке) у супротности са чланом 2. тачка 1. Закона
о планирању и изградњи, с обзиром на то да је наведеном одредбом Зако
на јавна површина дефинисана као простор утврђен планом за објекте чи
је је коришћење, односно изградња од општег интереса у складу са пропи
сима о експропријацији, а да се као примери јавне површине наводе јавни
путеви, паркови, тргови и сл. У одговору се истиче да оспореном одредбом
није на другачији начин дефинисан појам јавне површине од онога који је
прописан наведеним Законом, већ је само прецизније дефинисано шта се,
у смислу одредаба оспорене Одлуке, сматра јавном површином, односно
прецизније је одређен простор на који се Одлука односи. Сагласно наве
деном, доносилац оспореног акта сматра да члан 3. Одлуке није у супрот
ности ни са једним чланом Закона о планирању и изградњи које су иници
јатори навели у својим иницијативама (чл. 68. и 69, члан 70. став 6. и др.),
као ни са чланом 195. Устава, јер Скупштина града Београда, као доноси
лац Одлуке, није прекорачила своја овлашћења тиме што је оспореним од
редбама Одлуке само одредила просторе, односно дефинисала појам јавне
површине, и таксативно их навела.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио следеће:
Одлуку о условима и начину постављања привремених објеката на јав
ним површинама у Београду („Службени гласник РС“, бр. 23/94, 1/95, 6/99,
2/01, 3/02, 12/02, 31/02 – пречишћени текст, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 10/11)
донела је Скупштина града Београда на седници од 29. децембра 2004. годи
не, на основу тада важећих прописа, и то: члана 10. Закона о изградњи обје
ката („Службени гласник СРС“, бр. 10/84, 24/85, 35/86, 37/88, 41/88 и 6/89,
„Службени гласник РС“, бр. 53/93, 67/93 и 48/94), члана 22. Закона о кому
налним делатностима („Службени гласник СРС“, број 44/89 и „Службени
гласник РС“, бр. 53/93, 67/93 и 48/94) и члана 11. тачка 4а и члана 24. Ста
тута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 7/93, 9/93, 9/94 и
16/94). Овом одлуком прописани су услови и начин постављања и уклања
ња привремених објеката на територији града Београда (члан 1).
Оспорену Одлуку о изменама и допунама Одлуке о условима и начи
ну постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду
(„Службени лист града Београда“, број 11/05) донела је Скупштина гра
да Београда, на седници одржаној 30. маја 2005. године, на основу члана
33. Закона о прекршајима („Службени гласник СРС“, број 44/89 и „Слу
жбени гласник РС“, бр. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97,
37/97, 36/98, 44/98, 65/01 и 55/04) и члана 31. Стат ута града Београда („Слу
жбени лист града Београда“, бр. 14/04 i 30/04). Оспореним чланом 3. ове
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одлуке, којим је измењен члана 6. основног текста Одлуке, прописано је да
је јавна површина, у смислу ове одлуке, грађевинско земљиште намење
но за јавно коришћење, и то: 1) улице, тргови, слободни простори изме
ђу зграда намењени за јавну употребу, пролази између колонада, јавни па
сажи, пешачке комуникације, интерне саобраћајнице, подземни пешачки
пролази, подвожњаци, надвожњаци, јавна степеништа и мостови; 2) ауто
буске и железничке станице, бензинске станице, паркинг простори, при
станишта и простор око њих; 3) паркови и друге јавне зелене површине; 4)
спортски, забавни терени и простор око њих; 5) јавна купалишта (плаже,
базени, вештачка језера и сл.), кејови и изграђене речне обале; 6) површи
не намењене за јавно коришћење у кругу просветних, култ урних, научних,
здравствених и социјалних и других установа; 7) површине намењене за
јавно коришћење у отвореним тржним центрима и сајмовима; 8) неизгра
ђено грађевинско земљиште намењено за јавно коришћење; 9) друго гра
ђевинско земљиште намењено за јавно коришћење.
Уставом Републике Србије утврђено је: да се јемчи мирно уживање сво
јине и других имовинских права стечених на основу закона (члан 58. став 1);
да се јемче приватна, задружна и јавна својина, да је јавна својина – држав
на својина, својина аутономне покрајине и својина јединице локалне само
управе, да сви облици својине имају једнаку правну заштит у (члан 86. став
1); да су природна богатства, добра за које је законом одређено да су од оп
штег интереса и имовина коју користе органи Републике Србије у државној
имовини, да у државној имовини могу бити и друге ствари и права, у складу
са законом, да физичка и правна лица могу стећи поједина права на одређе
ним добрима у општој употреби, под условима и на начин предвиђен зако
ном, да се природна богатства користе под условима и на начин предвиђен
законом, да се имовина аутономних покрајина и јединица локалне самоу
праве, начин њеног коришћења и располагања, уређују законом (члан 87);
да је коришћење и располагање пољопривредним земљиштем, шумским зе
мљиштем и градским грађевинским земљиштем у приватној својини, сло
бодно, да се законом могу ограничити облици коришћења и располагања,
односно прописати услови за коришћење и располагање да би се отклони
ла опасност од наношења штете животној средини или да би се спречила
повреда права и на законом заснованих интереса других лица (члан 88); да
Република Србија уређује и обезбеђује, поред осталог, организацију и кори
шћење простора (члан 97. тачка 12); да општина, преко својих органа, уре
ђује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности и коришћење
грађевинског земљишта и пословног простора (члан 190. став 1. тач. 1. и 2);
да стат ути, одлуке и сви други општи акти аутономних покрајина и једини
ца локалне самоуправе морају бити сагласни са законом (члан 195. став 2).
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 47/03, 34/06,
39/09-Одлука УС, 72/09 – други закон), у однос у на који иницијатори тра
же оцену законитости оспорене Одлуке, престао је да важи 11. септембра
2009. године, на основу одредбе члана 222. став 1. Закона о планирању и из
градњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 и 24/11).
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Важећим Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), у односу на који се врши оцена законитости
оспорене Одлике, прописано је: да израз „површина јавне намене“ употре
бљен у овом закону означава простор одређен планским документом за уре
ђење или изградњу јавних објеката или јавних површина за које се утврђу
је општи интерес, у складу са законом (улице, тргови, паркови и др.) (члан
2. тачка 6)); да грађевинско земљиште јесте земљиште одређено законом и
планским документом као грађевинско, које је предвиђено за изградњу и
редовно коришћење објеката, као и земљиште на којем су изграђени објекти
у складу са законом и земљиште које служи за редовну употребу тих објека
та, да се грађевинско земљиште користи према намени одређеној планским
документом, на начин којим се обезбеђује његово рационално коришћење,
у складу са законом (члан 82); да право својине на грађевинском земљишту
у јавној својини има Република Србија, аутономна покрајина, односно једи
ница локалне самоуправе (члан 83. став 3); да грађевинско земљиште може
бити градско грађевинско земљиште и грађевинско земљиште ван граница
градског грађевинског земљишта (члан 84); да градско грађевинско земљи
ште јесте земљиште у грађевинском подручју насељеног места које је као
такво одређено планским документом, који се доноси за општину, град и
град Београд, у складу са овим законом, да се планским документом којим
се одређује градско грађевинско земљиште не мења се облик својине на зе
мљишту које се одређује као градско грађевинско земљиште (члан 85); да
постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карак
тера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и
други покретни мобилијар), споменика и спомен обележја на површинама
јавне намене, балон хала спортске намене, надстрешница за склањање љу
ди у јавном превозу и пловећих постројења на водном земљишту, обезбе
ђује и уређује јединица локалне самоуправе (члан 146).
Чланом 19. Закона о основама својинскоправних односа („Службени
лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Службени лист СРЈ“, број 29/96 и „Службени
гласник РС“, број 115/05) прописано је да право својине на посебном делу
зграде може постојати на стану, пословној просторији или гаражи, односно
гаражном месту и да на заједничким деловима зграде и уређајима у згради
власници посебних делова зграде имају право заједничке недељиве својине.
Одредбом члана 14. став 1. тачка 8) Закона о одржавању стамбених
зграда („Службени гласник РС“, бр. 44/95, 46/98, 1/01 – одлука УС, 101/05 и
27/11 – одлука УС) прописано је да скупштина зграде уређује начин кори
шћења заједничких делова зграде.
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07)
прописано је: да општина, преко својих органа, у складу са Уставом и за
коном уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, у
које, поред осталог, спадају и уређивање, одржавање и коришћење пијаца,
паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина (члан 20. тач
ка 5)); да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на
град, ако овим законом није друкчије одређено (члан 23. став 4); да град
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врши надлежности општине, као и друге надлежности и послове државне
управе, који су му законом поверени, да град, у складу са законом, образу
је комуналну полицију, обезбеђује и организује вршење послова комунал
не полиције (члан 24); да Скупштина општине, у складу са законом, доно
си прописе и друге опште акте (члан 32. тачка 6)).
Закон о својини на деловима зграда („Службени лист СФРЈ“, бр. 43/65 и
57/65, „Службени гласник СРС“, бр. 29/73 и 52/73 и „Службени гласник РС“,
број 38/96), у односу на који иницијатори траже оцену законитости оспоре
не Одлуке, престао је да важи на основу одлуке Савезног уставног суда IУ
број 23/95 од 3. јула 1996. године, која је објављена у ‘’Службеном гласнику
Републике Србије’’, број 38/96 од 12. септембра 1996. године.
Из наведених одредаба Устава и закона следи да је град овлашћен да
преко својих органа, у складу са Уставом и законом, уређује и обезбеђује
обављање и развој комуналних делатности на својој територији, у које, по
ред осталог, спадају и уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова,
зелених, рекреационих и других јавних површина. Један од могућих видова
коришћења јавних површина на територији јединице локалне самоуправе
је и могућност постављања привремених објеката на оваквим површина
ма. Тако је чланом 146. Закона о планирању и изградњи прописано да по
стављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера
на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други
покретни мобилијар), споменика и спомен обележја на површинама јав
не намене, балон хала спортске намене, надстрешница за склањање људи
у јавном превозу и пловећих постројења на водном земљишту, обезбеђује
и уређује јединица локалне самоуправе. Наведена законска одредба пред
ставља правни основ како за доношење прописа којима јединица локалне
самоуправе уређује питања у вези са постављањем и уклањањем привре
мених објеката на површинама јавне намене на својој територији, тако и за
њихово извршавање, што значи да јединица локалне самоуправе има само
сталну надлежност за уређење ових питања.
Сагласно наведеним законским овлашћењима, Скупштина града Бео
града је својим прописом уредила услове и начин постављања и уклањања
привремених објеката на територији града Београда. Прописујући услове за
постављање и уклањање привремених објеката на својој територији, Скуп
штина града Београда је чланом 3. оспорене Одлуке, којим је измењен члан
6. основног текста Одлуке, одредила шта се сматра јавном површином у сми
слу Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним
површинама у Београду. Јавна површина, у смислу наведене одлуке, је најпре
дефинисана као грађевинско земљиште намењено за јавно коришћење, а за
тим је таксативно наведено шта се конкретно сматра јавном површином на
територији града Београда. Јавне површине на територији града Београда, у
смислу ове одлуке, су: 1) улице, тргови, слободни простори између зграда на
мењени за јавну употребу, пролази између колонада, јавни пасажи, пешачке
комуникације, интерне саобраћајнице, подземни пешачки пролази, подво
жњаци, надвожњаци, јавна степеништа и мостови; 2) аутобуске и железничке
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станице, бензинске станице, паркинг простори, пристаништа и простор око
њих; 3) паркови и друге јавне зелене површине; 4) спортски, забавни тере
ни и простор око њих; 5) јавна купалишта (плаже, базени, вештачка језера
и сл.), кејови и изграђене речне обале; 6) површине намењене за јавно кори
шћење у кругу просветних, култ урних, научних, здравствених и социјалних
и других установа; 7) површине намењене за јавно коришћење у отвореним
тржним центрима и сајмовима; 8) неизграђено грађевинско земљиште наме
њено за јавно коришћење; 9) друго грађевинско земљиште намењено за јав
но коришћење. Одредбом члана 2. тачка 6) Закона о планирању и изградњи
је одређено значење израза ‘’површина јавне намене’’ који се користи у овом
закону, а који је, поред осталог, употребљен и у наведеном члану 146. овог
закона. У Закону о планирању и изградњи ‘’површина јавне намене’’ означа
ва простор одређен планским документом за уређење или изградњу јавних
објеката или јавних површина за које се утврђује општи интерес, у складу
са законом (улице, тргови, паркови и др.). Из наведене одредбе Закона про
излази да законодавац није таксативно навео шта се сматра јавном површи
ном у смислу овог закона, већ је површину јавне намене дефинисао као про
стор одређен планским документом за уређење или изградњу јавних објеката
или јавних површина за које се утврђује јавни интерес, у складу са законом
и побројао само неке најтипичније просторе ове намене, попут улица, трго
ва и паркова, и на тај начин препустио јединици локалне самоуправе да сво
јим актом прецизира који се простор на територији јединице локалне само
управе сматра површином јавне намене, сагласно наведеним критеријумима
из Закона. Оваквим прецизирањем је омогућено јединицама локалне самоу
праве да ефикасније обезбеђују комунални ред и урбану дисциплину која је
од виталног интереса за све грађане на њиховој територији.
Полазећи од наведеног, Уставни суд је оценио да је Скупштина града Бе
ограда оспореним одредбама члана 3. Одлуке у законским оквирима дефи
нисала јавне површине на територији града Београда, јер је чланом 3. Одлуке
само прецизирала који простори на територији града Београда представља
ју јавне површине, сагласно Закону о планирању и изградњи. Из тих разло
га, према оцени Уставног суда, оспорене одредбе члана 3. Одлуке нису у су
протности са одредбом члана 2. тачка 6) Закона о планирању и изградњи.
У погледу навода иницијатора да оспорене одредбе члана 3. Одлуке ни
су у сагласности са одредбама Закона о планирању и изградњи из 2003. го
дине којима је предвиђена подела грађевинског земљишта на јавно и оста
ло грађевинско земљиште (члан 68. Закона) и уређена питања која се односе
на јавно грађевинско земљиште, одређивање јавног грађевинског земљи
шта и остало грађевинско земљиште (чл. 69, 70. и 79. Закона), Уставни суд је
констатовао да је важећим Законом о планирању и изградњи из 2009. годи
не подела грађевинског земљишта извршена на другачији начин, тако да је
одредбама члана 84. овог закона предвиђено да грађевинско земљиште мо
же бити градско грађевинско земљиште и грађевинско земљиште ван гра
ница градског грађевинског земљишта, па су из овог закона изостале од
редбе које се односе на јавно грађевинско земљиште и остало грађевинско
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земљиште, као врсте грађевинског земљишта, како је то било предвиђе
но Законом из 2003. године. Што се, пак тиче одредаба чл. 77. и 78. Закона
о планирању и изградњи из 2003. године, којима је регулисана накнада за
коришћење грађевинског земљишта и која се, сагласно члану 220. Закона
о планирању и изградњи из 2009. године, плаћа у складу са наведеним од
редбама Закона из 2003. године, док се ова накнада не интегрише у порез
на имовину, Уставни суд је оценио да се ове одредбе Закона не могу дове
сти у правну везу са оспореним одредбама члана 3. Одлуке, којима су од
ређене јавне површине на којима се могу постављати привремени објекти.
Поводом навода иницијатора да су оспореним чланом 3. Одлуке обу
хваћени и простори који представљају простор заједничке недељиве своји
не власника зграда, односно станова, локала и другог пословног простора и
гаража и да је на тај начин повређено Уставом зајемчено право на приват
ну, задружну и јавну својину и на правну заштит у свих облика својине, из
члана 86. Устава, Уставни суд је оценио да простори који су одређени чла
ном 3. Одлуке као јавне површине не могу представљати простор над ко
јим се може успоставити заједничка недељива својина, јер је одредбом чла
на 19. став 2. Закона о основама својинскоправних односа прописано да на
заједничким деловима зграде и уређајима у згради власници посебних де
лова зграде имају право заједничке недељиве својине. Наиме, ниједан про
стор одређен чланом 3. Одлуке као јавна површина се не односи на зајед
нички део зграде и уређаје у згради, већ на просторе између зграда који су
намењени за јавну употребу, тако да, према оцени Уставног суда, оспорене
одредбе Одлуке нису у супротности са чланом 19. став 2. Закона о основама
својинскоправних односа, нити са чланом 14. став 1. тачка 8) Закона о одр
жавању стамбених зграда којим је прописано да скупштина зграде уређује
начин коришћења заједничких делова зграде, с обзиром на то да се у кон
кретном случају не ради о заједничким деловима зграда. Имајући у виду да
доносилац оспорене Одлуке није проширио значење појма јавне површине
на законом дефинисани простор над којим се може успоставити заједничка
недељива својина власника посебних делова зграде, то, према оцени Устав
ног суда, није повређено уставно начело којим је утврђена равноправност
свих облика својине и обезбеђена њихова једнака правна заштита.
Како иницијатор није навео разлоге због којих сматра да оспорене од
редбе члана 3. предметне Одлуке нис у у сагласности са одредбама чла
на 87. Устава којима је утврђено шта чини државну имовину и одредбама
члана 88. Устава, којима је утврђено да је коришћење и располагање пољо
привредним земљиштем, шумским земљиштем и градским грађевинским
земљиштем у приватној својини слободно, то Суд у том делу иницијативе
није извршио оцену уставности, јер није нашао да постоји правна веза из
међу оспореног члана 3. Одлуке и наведених одредаба Устава.
Полазећи од свега наведеног, Уставни суд није нашао основа за покре
тање поступка поводом поднетих иницијатива, па сагласно члану 53. став
3. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), иниција
тиве није прихватио.
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Како је Суд донео коначну одлуку, захтеве за обуставу извршења поје
диначног акта или радње предузете на основу оспореног члана 3. Одлуке
Суд је одбацио, сагласно члану 56. став 3. Закона о Уставном суду.
На основу изложеног и одредаба члана 46. тач. 3) и 5) Закона о Устав
ном суду, Уставни суд је одлучио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУ-260/2006 од 20. октобар 2011. године

4.4 Локалне комуналне таксе
Одлука о локалним комуналним таксама града Смедерева
Таксена тарифа – тарифни број 7. тачка 5. алинеја 2.
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/10)
Законом о финансирању локалне самоуправе допуштена је могућ
ност да скупштина јединице локалне самоуправе одређује различит у ви
сину локалне комуналне таксе, као свог изворног прихода, у зависности
од Законом утврђених критеријума, а њено дискреционо овлашћење да
се определи за један или више тих критеријума је у функцији реализације
уставног принципа из члана 91. став 2. Устава, будући да је скупштина је
динице локалне самоуправе овлашћена да процењује ниво економске мо
ћи таксених обвезника, као и да у складу са тим показатељима одређује об
везнике, олакшице, рокове и начин плаћања локалних комуналних такса.
Чињеница да Влада, до доношења оспорене Одлуке, није реализовала
своје законом прописано овлашћење да утврди највиши износ за одређе
не локалне комуналне таксе, међу којима је и локална комунална такса за
истицање фирме на пословном простору, не чини оспорену одредбу неза
конитом. Упуштање Уставног суда у оцену адекватности висине оспорене
локалне комуналне таксе представљало би оцену целисходности оспорене
одредбе, што је изван надлежности Уставног суда.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање
неуставности и незаконитости тарифног броја 7. тачка 5. алинеја 2. Таксе
не тарифе, која чини саставни део Одлуке о локалним комуналним таксама
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/10).
2. Одбацује се захтев за обуставу извршења појединачног акта, одно
сно радње предузете на основу тарифног броја 7. тачка 5. алинеја 2. Таксе
не тарифе Одлуке из тачке 1.
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Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за утвр
ђивање неуставности и незаконитости тарифног броја 7. тачка 5. алинеја
2. Таксене тарифе, која чини саставни део Одлуке о локалним комуналним
таксама града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/10). У
иницијативи се наводи да је одредбом члана 15. став 2. Закона о финанси
рању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06) прописано
да Влада утврђује максимални износ комуналних такса које пропис ују ло
калне самоуправе, а будући да их није утврдила, по мишљењу иницијато
ра, нис у испуњени уставни и законски услови за прописивање комунал
них такса од стране локалних самоуправа, а посебно не на начин како је то
учињено оспореном Одлуком. Иницијатор изричито оспорава уставност
и законитост тарифног броја 7. тачка 5. алинеја 2. Таксене тарифе наведене
Одлуке, из разлога што је висина предметне таксе одређена само на осно
ву делатности коју обавља привредни субјекат, наводећи да није јасно ка
ко се дошло до износа таксе за сваку конкретну делатност, односно који
параметри су коришћени за њено одређивање, јер нис у цењени површина
и техничко-употребне карактеристике објеката, као и зона у којој се обје
кат налази. Из наведених разлога, иницијатор сматра да је доносилац акта
као искључиви критеријум узео врсту делатности коју привредни субјекат
обавља, што сматра да је супротно члану 17. Закона о финансирању локал
не самоуправе. Поред овога, иницијатор сматра да приликом одређивања
висине локалне комуналне таксе у оспореном делу тарифног броја 7. тач
ка 5. Таксене тарифе није уважен уставни захтев из члана 91. став 2. Устава
према коме се обавеза плаћања пореза и других дажбина заснива на еко
номској снази обвезника. Стога се, по мишљењу иницијатора, на овај начин
оспореном одредбом предметног акта врши дискриминација привредних
субјеката који обављају исту делатност на територији различитих локал
них самоуправа, с обзиром на то да се износи такса између локалних само
управа разликују за привредне субјекте са истом делатношћу. С тим у ве
зи, иницијатор износи мишљење да је локална самоуправа, до утврђивања
максималног износа такса од стране Владе, само овлашћена да затечене из
носе комуналних такса у време ступања на снагу Закона о финансирању ло
калне самоуправе, усклади са порастом трошкова живота. Ово стога што,
по наводима иницијатора, у оквиру исте делатности постоје привредни су
бјекти са врло различитим степеном економске снаге, те је одређивање ви
сине локалне комуналне таксе за истицање фирме у износ у који је одређен
оспореним делом тарифног броја 7. Таксене тарифе неадекватно, без узи
мања у обзир и других корективних критеријума предвиђених чланом 17.
Закона о финансирању локалне самоуправе. Иницијатор предлаже Устав
ном суду да, до доношења коначне одлуке, обустави извршење појединачних
аката, односно радњи на основу оспореног дела наведеног тарифног броја.
У одговору доносиоца акта наводи се да је оспорена Одлука донета у
складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе и да су
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тачком 5. тарифног броја 7. Таксене тарифе ове одлуке обу хваћена правна
лица и њихове пословне јединице из области производње индустријских га
сова, будући да је то изузетно профитабилна делатност коју обављају вели
ка предузећа. Давалац одговора указује и на Одлуку Уставног суда IУ број
11/2006 у којој је, поред осталог, наведено да је одређивање локалне кому
налне таксе за истицање фирме на пословном простору, као локалног јав
ног прихода, предмет самосталног уређивања од стране скупштине једи
нице локалне самоуправе, те да би упуштање у оцену адекватности износа
наведене таксе представљало оцену целисходности оспорене одредбе, што
не спада у надлежност Уставног суда, у смислу члана 167. Устава.
У спроведеном поступку, на основу садржине навода поднете иниција
тиве, Уставни суд је утврдио да је предмет оспоравања у овом уставнос уд
ском поступку тарифни број 7. тачка 5. алинеја 2. Таксене тарифе Одлуке
којом је прописано да се за истакнут у фирму на пословном простору утвр
ђује локална комунална такса у годишњем износ у за правна лица и њихо
ве пословне јединице, без обзира на зону у којој послују, и то за производ
њу индустријских гасова, у износ у од 1.620.000,00 динара.
За оцену уставности оспорене одредбе, према оцени Суда, од значаја су
одредбе Устава којима је утврђено: да су пред Уставом и законом сви једнаки
и да је забрањена свака дискриминација, непосредна или посредна, по било
ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, дру
штвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења,
имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвали
дитета (члан 21. ст. 1. и 3); да се средства из којих се финансирају надлежно
сти Републике Србије, аутономних покрајина и јединица локалних самоу
права обезбеђују из пореза и других прихода утврђених законом, као и да је
обавеза плаћања пореза и других дажбина општа и заснива се на економској
моћи обвезника (члан 91); да Република Србија уређује и обезбеђује систем
локалне самоуправе (члан 97. тачка 3) и да се послови јединице локалне са
моуправе финансирају из изворних прихода јединице локалне самоуправе и
буџета Републике Србије, у складу са законом (члан 188. став 4).
За оцену законитости оспорене одредбе Одлуке од правног значаја су
одредбе Закона о финансирању локалне самоуправе којима је прописано:
да су локалне комуналне таксе један од изворних прихода локалне самоу
праве (члан 6. тачка 3)); да стопе изворних прихода, као и начин и мери
ла за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује скупштина је
динице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са законом (члан 7.
став 1); да скупштина јединице локалне самоуправе може уводити локал
не комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга (члан 11. став
1); да се локалне комуналне таксе, између осталог, могу уводити за истица
ње фирме на пословном простору (члан 15. став 1. тачка 1)), с тим што ће
Влада утврдити највиши износ за локалне комуналне таксе из става 1. тач.
1) до 3) овог члана, на предлог Министарства финансија, које ће претход
но о томе прибавити мишљење Комисије за финансирање локалне самоу
праве (члан 15. став 2); да фирма, у смислу овог закона, јесте сваки истак
нути назив или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља
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одређену делатност (члан 16. став 1); да јединица локалне самоуправе мо
же утврдити локалне комуналне таксе у различитој висини зависно од вр
сте делатности, површине и техничко-употребних карактеристика објека
та и по деловима територије, односно у зонама у којима се налазе објекти,
предмети или врше услуге за које се плаћају таксе (члан 17); да се актом
скупштине јединице локалне самоуправе којим се уводи локална комунал
на такса утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања
локалне комуналне таксе (члан 18).
Из наведених одредаба Устава и закона, према оцени Суда, произлази
да се приходи јединица локалне самоуправе уређују законом и да је скуп
штина јединица локалне самоуправе законом овлашћена да уводи локал
не комуналне таксе, при чему су јасно одређене границе овлашћења скуп
штине јединице локалне самоуправе.
Разматрајући оспорену одредбу тарифног броја 7. тачка 5. алинеја 2. Так
сене тарифе наведене Одлуке са становишта навода изнетих у иницијативи,
Уставни суд налази да такса за истицање фирме на пословном простору пред
ставља локалну комуналну таксу која је изворни приход јединице локалне
самоуправе и коју скупштина јединице локалне самоуправе уређује својим
актом, у складу са законом. Када је у питању одређивање различите висине
локалне комуналне таксе таксеним обвезницима, Уставни суд констат ује да
је одредбама чл. 17. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе допу
штена могућност скупштини јединице локалне самоуправе да одређује раз
личит у висину ових такса у зависности од Законом утврђених критеријума,
а то су: врста делатности, површина и техничко-употребне карактеристике
објеката, као и делови територије, односно зоне у којима се налазе објекти,
предмети или врше услуге за које се плаћају таксе, те да се актом скупштине
јединице локалне самоуправе којом се уводи локална комунална такса утвр
ђују обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне кому
налне таксе. Имајући у виду формулацију и правну садржину наведених за
конских одредаба, Уставни суд сматра да јединица локалне самоуправе има
законску могућност, али и не законску обавезу да, приликом одређивања раз
личите висине локалних комуналних такса, узме у обзир један или више на
ведених законских критеријума из члана 17. Закона о финансирању локалне
самоуправе. Наведени Закон не садржи овлашћење јединице локалне само
управе да приликом одређивања висине локалних комуналних такса (па и
таксе за истицање фирме на пословном простору) може прописивати дру
ге критеријуме, осим оних који су Законом предвиђени, а да ли ће се опреде
лити за један или више ових критеријума ствар је искључиво саме скупшти
не јединице локалне самоуправе и спада у домен њене дискреционе процене.
У погледу навода иницијатора да се оспореним одредбама повређу
ју одредбе Устава о забрани дискриминације по било ком основу (члан 21.
ст. 1. и 3) и плаћања пореза и других дажбина према економској моћи об
везника (члан 91. став 2), Уставни суд сматра да се ови уставни принци
пи, у области локалних комуналних такса као врсти локалних јавних при
хода, не могу тумачити у апсолутном смислу, те да оспорена регулатива у
овом уставнос удском поступку не садржи њихову повреду. Према оцени

280

БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

Уставног суда, примена једног или више законских критеријума за одређи
вање висине локалних комуналних такса је управо у функцији реализације
уставног принципа из члана 91. став 2. Устава, будући да је скупштина једи
нице локалне самоуправе овлашћена да на основу ових критеријума про
цењује ниво економске моћи таксених обвезника, као и да у складу са тим
показатељима, одређује обвезнике, олакшице, рокове и начин плаћања ло
калних комуналних такса.
У погледу навода иницијатора о томе да Влада, до доношења наведене
Одлуке, није реализовала законско овлашћење из члана 15. став 2. Закона о
финансирању локалне самоуправе, тако што није утврдила највиши износ
за локалне комуналне таксе из става 1. тач. 1) до 3) члана 15. став 1. (међу
којима је и локална комунална такса за истицање фирме на пословном про
стору), Суд оцењује да то не чини оспорену одредбу незаконитом, будући да
је висина овог локалног јавног прихода предмет самосталног уређивања од
стране скупштине јединице локалне самоуправе (као њеног изворног јав
ног прихода). Стога би упуштање Уставног суда у оцену адекватности ви
сине оспорене локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном
простору за таксеног обвезника наведеног у оспореном тарифном броју 7.
тачка 5. алинеја 2. Таксене тарифе наведене Одлуке представљало оцену це
лисходности оспорене одредбе, што је изван оквира надлежности Уставног
суда утврђене чланом 167. Устава.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је оценио да се у случају оспоре
не одредбе доносилац акта кретао у границама својих уставних и законских
овлашћења, па није прихватио поднет у иницијативу, сагласно одредби чла
на 53. став 3. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07).
Захтев за обуставу извршења појединачних аката, односно радњи које
су предузете на основу оспорене одредбе тарифног броја 7. тачка 5. алине
ја 2. Таксене тарифе наведене Одлуке, Уставни суд је одбацио, сагласно од
редби члана 56. став 3. Закона о Уставном суду, јер је донео коначну одлу
ку у овој правној ствари.
Полазећи од изнетог, Уставни суд је, на основу одредбе члана 46. тачка
5) Закона о Уставном суду, решио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУо-1445/2010 од 8. септембра 2011. године

Одлука о локалним комуналним таксама
Тарифа локалних комуналних такси – тарифни број 12.
(„Службени лист општине Суботица“, бр. 39/07 и 40/07
и „Службени лист града Суботице“, бр. 34/08 и 6/10)
Скупштина града је била овлашћена да на уређеним и обележеним ме
стима на којима се наплаћује коришћење паркинг простора (без обзира
на то да ли се паркинг налази на јавној површини или приватној парцели)
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својом одлуком уведе локалну комуналну такс у за коришћење простора
за паркирање друмских моторних и прикључних возила и да као обве
зника таксе из овог тарифног броја утврди правно лице, предузетника и
физичко лице које организује и наплаћује коришћење паркинг простора.
Увођењем наведене локалне комуналне таксе ни на који начин се не
ограничава слобода обављања привредних делатности на јединственом
тржишту, односно слободна конкуренција тржишних субјеката.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђива
ње неуставности и незаконитости одредаба Тарифног броја 12. Тарифе ло
калних комуналних такси, која је саставни део Одлуке о локалним кому
налним таксама („Службени лист Општине Суботица“, бр. 39/07 и 40/07 и
„Службени лист града Суботице“, бр. 34/08 и 6/10).
2. Одбацује се захтев за обуставу извршења појединачног акта, одно
сно радње предузете на основу одредаба Одлуке из тачке 1.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за утвр
ђивање неуставности и незаконитости одредаба Тарифног броја 12. Тарифе
локалних комуналних такси, која је саставни део Одлуке о локалним кому
налним таксама („Службени лист Општине Суботица“, бр. 39/07 и 40/07 и
„Службени лист града Суботице“, бр. 34/08 и 6/10). Подносилац иницијати
ве наводи да се у вршењу регистроване делатности 63214 – услуге у друм
ском саобраћају, бави давањем на коришћење паркинг места за паркира
ње возила на паркиралишту које је уредио унутар своје приватне парцеле.
Сматра да прописивање да је обвезник локалне комуналне таксе из Тариф
ног броја 12. Тарифе наведене Одлуке правно лице, предузетник и физич
ко лице које организује и наплаћује коришћење паркинг простора није у
складу са чланом 12. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службе
ни гласник РС“, број 62/06), јер правно лице, предузетник и физичко лице
које организује и наплаћује коришћење паркинг простора није непосредан
корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћа
ње локалне комуналне таксе, већ је то физичко или правно лице које непо
средно користи паркинг место за паркирање возила. Иницијатор истиче да
је могуће да се паркинг простори и не користе од стране правних и физич
ких лица, те да у том случају правно лице, предузетник и физичко лице ко
је организује и наплаћује коришћење паркинг простора остане без накна
де за паркирање. С тим у вези, наводи да Служба за утврђивање и наплат у
локалних јавних прихода Градске управе Града Суботице разрезује наве
дену такс у тако што број паркинг места, без обзира на то да ли се и у ком
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обиму користе, множи са прописаном висином ове таксе, чиме се утврђу
је месечни износ таксе. Поред тога, истиче да прописивање да је обвезник
ове таксе свако правно лице, предузетник и физичко лице које организује
и наплаћује коришћење паркинг простора, независно од тога чији је про
стор који се користи за паркирање (тј. да ли се ради о приватној парцели
или о уређеној јавној површини), није у складу са одредбама Закона о ко
муналним делатностима („Службен гласник РС“, бр. 16/097 и 42/98) који
ма је уређено шта се сматра комуналним објектима.
По мишљењу иницијатора, прописивање локалне комуналне таксе
„за коришћење паркинг простора који неко у свом дворишту, на сопстве
ној парцели, изгради у циљу привређивања“, у супротности је са одредба
ма Устава Републике Србије којима се пропис ује слобода предузетништва,
односно једнаки положај на тржишту. Наиме, према наводима иницијато
ра, предузетници који су регистровани за вршење привредне делатности
- услуге у друмском саобраћају, прописивањем наведене таксе доведени су
у неједнак положај са другим привредницима из разлога што им се „поред
свих осталих дажбина које плаћају као и други привредници, намеће про
тивзаконито и ова дажбина“.
Иницијативом је затражено од Уставног суда да, до доношења конач
не одлуке о уставности и законитости одредаба Тарифног броја 13. Тарифе
наведене Одлуке, обустави извршење појединачних аката и радњи који су
донети, односно предузети на основу оспорених одредаба Одлуке, јер би
њиховим извршавањем могле наступити неотклоњиве штетне последице.
У одговору доносиоца оспореног акта наводи се да је Скупштина гра
да Суботице увела оспореним актом наведену такс у у складу са одредбама
члана 11. став 1, члана 15. став 1. тачка 13) и члана 18. Закона о финансира
њу локалне самоуправе, те да наводи иницијатора у целини нис у основа
ни. Давалац одговора, поред осталог, истиче да се прописивањем наведене
таксе не ограничава слобода предузетништва, односно слободна конку
ренција привредних субјеката, као и чињеницу да је правни основ за до
ношење оспорене Одлуке Закон о финансирању локалне самоуправе, а не
Закон о комуналним делатностима у однос у на кога иницијатор оспорава
предметни акт.
У спроведеном поступку, на основу садржине навода поднете иниција
тиве, Уставни суд је утврдио да су предмет оспоравања у овом уставнос уд
ском поступку одредбе Тарифног броја 12. Тарифе локалних комуналних
такси Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени лист Општине
Суботица“, бр. 39/07 и 40/07), које су уведене чланом 2. Одлуке о изменама
и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени лист гра
да Суботице“, број 34/08). Наведена Одлука претрпела је измене и допуне
ступањем на снагу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним ко
муналним таксама („Службени лист града Суботице“, број 6/10), али оне
нис у од утицаја на одлучивање у овој правној ствари.
Оспореним одредбама Тарифног броја 12. Тарифе локалних комунал
них такси наведене Одлуке прописано је: да се за коришћење простора за
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паркирање друмских моторних возила на уређеним и обележеним местима
где се наплаћује цена коришћења паркинг простора утврђује такса у месеч
ном износ у од 55,00 динара по паркинг месту (став 1); да се за јавно преду
зеће за обављање делатности организовања и одржавања јавних простора
за паркирање путничких аутомобила на територији Града чији је оснивач
Скупштина града утврђује такса у износ у од 50% таксе из претходног ста
ва (став 2); да је обвезник таксе из овог тарифног броја правно лице, пред
узетник и физичко лице које организује и наплаћује коришћење паркинг
простора (став 3) и да се ова такса плаћа на основу решења Службе за утвр
ђивање и наплат у локалних јавних прихода Градске управе у корист рачу
на 840-741532843-84 (став 4).
За оцену уставности оспорених одредаба предметне Одлуке, према оцени
Суда, од значаја су одредбе Устава којима је утврђено: да економско уређење
у Републици Србији почива на тржишној привреди, отвореном слободном
тржишту, слободи предузетништва, самосталности привредних субјеката и
равноправности приватне и других облика својине, те да је Република Ср
бија јединствено привредно подручје са јединственим тржиштем роба, ра
да, капитала и услуга (члан 82. ст. 1. и 2); да је предузетништво слободно и
да се може ограничити само законом, ради заштите здравља људи, живот
не средине и природних богатстава и ради безбедности Републике Србије
(члан 83); да сви имају једнак правни положај на тржишту и да су забрањени
акти којима се, супротно закону ограничава слободна конкуренција, ства
рањем или злоупотребом монополског или доминантног положаја (члан 84.
ст. 1. и 2); да се јемче приватна, задружна и јавна својина, да је јавна својина
државна својина, својина аутономне покрајине и својина јединице локалне
самоуправе и да сви облици својине имају једнаку правну заштит у (члан
86. став 1); да се средства из којих се финансирају надлежности Републике
Србије, аутономних покрајина и јединица локалних самоуправа обезбеђују
из пореза и других прихода утврђених законом, као и да је обавеза плаћа
ња пореза и других дажбина општа и заснива се на економској моћи обве
зника (члан 91); да Република Србија уређује и обезбеђује систем локалне
самоуправе (члан 97. тачка 3); да се послови јединице локалне самоуправе
финансирају из изворних прихода јединице локалне самоуправе и буџета
Републике Србије, у складу са законом (члан 188. став 4).
За оцену законитости оспорених одредаба Тарифног броја 12. Тарифе
наведене Одлуке од правног значаја су одредбе Закона о финансирању ло
калне самоуправе, којима је прописано: да су локалне комуналне таксе један
од изворних прихода локалне самоуправе (члан 6. тачка 3)); да стопе извор
них прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси
и накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлу
ком, у складу са законом (члан 7. став 1); да скупштина јединице локалне
самоуправе може уводити локалне комуналне таксе за коришћење права,
предмета и услуга (члан 11. став 1); да је обвезник локалне комуналне так
се корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано пла
ћање локалне комуналне таксе (члан 12); да таксена обавеза настаје даном
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почетка коришћења права, предмета или услуге за чије је коришћење про
писано плаћање локалне комуналне таксе (члан 13. став 1); да се локалне
комуналне таксе могу уводити и за коришћење простора за паркирање друм
ских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима
(члан 15. став 1. тачка 13)); да се актом скупштине јединице локалне само
управе којим се уводи локална комунална такса утврђују обвезници, виси
на, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе (члан 18).
Из наведених одредаба Устава и закона произлази да се приходи једи
ница локалне самоуправе уређују законом и да је скупштина јединице ло
калне самоуправе овлашћена да уводи локалне комуналне таксе, при чему
су јасно одређене границе овлашћења скупштине јединице локалне самоу
праве. У складу са тим, Законом о финансирању локалне самоуправе уре
ђени су битни елементи локалне комуналне таксе тако што је прописано
ко је таксени обвезник, моменат настанка таксене обавезе, основи за уво
ђење таксе и др. Полазећи од наведеног, Уставни суд је оценио да је Скуп
штина града Суботице била овлашћена да својом одлуком уведе и такс у на
уређеним и обележеним местима где се наплаћује цена коришћења пар
кинг простора за коришћење простора за паркирање друмских моторних
и прикључних возила (без обзира на то да ли се паркинг налази на јавној
површини или приватној парцели) и да ближе уреди обвезнике, висину,
олакшице и начин плаћања ове таксе. По оцени Суда, уређујући наведена
питања на начин предвиђен оспореним одредбама Тарифног броја 12. Та
рифе наведене Одлуке, доносилац акта се кретао у границама својих устав
них и законских овлашћења.
У погледу навода иницијатора да се оспореним одредбама Одлуке по
вређују одредбе Устава којима се јемчи слобода предузетништва и једнаки
правни положај на тржишту, Уставни суд сматра да се увођењем наведене
локалне комуналне таксе ни на који начин не ограничава слобода обавља
ња привредних делатности на јединственом тржишту, односно слободна
конкуренција тржишних субјеката, јер се ови уставни принципи не могу
тумачити у апсолутном смислу, а ограничење слободе предузетништва је
могуће предвидети само законом, и то из Уставом прописаних разлога. Та
кође, полазећи од уставних принципа равноправности приватне и других
облика својине, Уставни суд сматра да, са уставноправног становишта, за
увођење наведене таксе није од релевантног утицаја околност да ли су пар
кинг простори у јавној или приватној својини.
У погледу навода иницијатора о несагласности оспорених одредаба
Тарифног броја 12. Тарифе наведене Одлуке са Законом о комуналним де
латностима, Уставни суд није нашао основа за утврђивање несагласности
оспореног Тарифног броја са тим законом, будући да су локалне комуналне
таксе, као приходи јединица локалне самоуправе, уређени Законом о фи
нансирању локалне самоуправе, а не Законом о комуналним делатности
ма, те да, стога, одлука јединице локалне самоуправе о увођењу локалних
комуналних такси представља само реализацију законског овлашћења из
члана 18. овог закона.
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Захтев за обуставу извршења појединачних аката, односно радњи које
су предузете на основу оспорених одредаба Тарифног броја 12. Тарифе на
ведене Одлуке, Уставни суд је одбацио, сагласно одредби члана 56. став 3.
Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), јер је донео
коначну одлуку у овој правној ствари.
Полазећи од изнетог, Уставни суд је, на основу одредбе члана 46. тачка
5) Закона о Уставном суду, решио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУо-1223/2010 од 8. децембра 2011. године

4.5. Комуналне и друге делатности
Одлука о јавним паркиралиштима
(„Службени лист Општине Суботица“, бр. 12/05 и 3/08)
– члан 12. став 2, члан 17. став 1, члан 18. тачка а), члан 21.
и члан 21д тачка б)
Доплатна карта коју је корисник дужан да плати кад поступа супр
отно условима и начину коришћења јавног паркиралишта прописаним
Одлуком, полазећи од начина на који је уређена, има у суштини карактер
казне за повреду прописом, односно уговором предвиђеног начина кори
шћења паркиралишта, па има елементе уговорне казне која се, сагласно
Закону о облигационим односима, не може прописивати, односно угова
рати за неизвршење новчане обавезе. Како је оспореном Одлуком пропи
сан „посебан правни основ“ за заснивање уговорног односа између ко
рисника паркиралишта и даваоца услуге, који даваоцу услуге даје право
да стиче приход кроз посебну вишеструко већу цену-доплатну карт у ко
ја се не може довести у везу са законом утврђеним елементима за обра
зовање цена и којом се доводи у питање опште начело у заснивању дво
страних уговора – начело једнаке вредности узајамних давања уговорних
страна, оспорене одредбе Одлуке којима је уређена доплатна карта нис у
у сагласности са законом.
Уставни суд је такође имао у виду да је исто поступање корисника про
писано и као основ за доплатну карт у и као повреда Одлуком одређеног
начина коришћења паркиралишта за који се кориснику услуге може из
рећи новчана казна за прекршај, те је оценио да је уставноправно непри
хватљиво да се кориснику утврђује више (различитих) новчаних обаве
за по основу истог начина коришћења паркиралишта.
Уставни суд је констатовао и да доношењем ове одлуке мења раније
изражени став који је заузео у предмет у у којем је извршио оцену устав
нос ти оспореног општег акта поводом истог спорног правног питања
(карактера доплатне карте) у однос у на раније важећи Устав од 1990.
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године, а оцену законитости у однос у на Закон о комуналним делатно
стима, као и Закон о локалној самоуправи који је у међувремену престао
да важи, док је оцену уставности одредаба члана 21. Одлуке која је пред
мет овог поступка, сагласно одредбама члана 167. Устава, извршио у од
нос у на Устав који је на снази, полазећи од Уставом утврђених начела је
динства правног система, владавине права, те Уставом зајемчених права
грађана.
Како се у току поступка пред Уставним судом у вези са прописаним
плаћањем накнаде за коришћење јавног паркиралишта основано поста
вило питање шта корисник плаћа предвиђеном накнадом (само накнаду
за извршену комуналну услугу управљања и одржавања јавних парки
ралишта, сагласно Закону о комуналним делатностима или евент уално
и „накнад у“ за коришћење обележених прос тора за паркирање за које
јединица локалне самоуправе, на основу Закона о финансирању локалне
самоуправе, може увести локалну комуналну такс у), Суд је оценио да се
ради о постојању закона који (истовремено) овлашћују јединицу локалне
самоуправе да својим актима на различит начин уређује обавезу плаћања
по истом основу – коришћења простора за паркирање моторних возила
(осим гаража), и то као накнаду даваоцу услуге, сагласно Закону о локал
ној самоуправи и Закону о комуналним делатностима или као локалну
комуналну такс у која је приход буџета, сагласно Закону о финансирању
локалне самоуправе. Полазећи од наведеног, Уставни суд је одлучио да,
у складу са чланом 105. Закона о Уставном суду, обавести Народну скуп
штину о уоченим проблемима у остваривању уставности и законитости,
јер се, по схватању Суда, постојањем више закона који дају основ да се
у суштини исти односи актима јединице локалне самоуправе уређују на
различит начин доводи у питање Уставом утврђено начело владавине
права и јединствености правног поретка.
Уставни суд донео је
ОДЛУКА
1. Утврђује се да одредбе члана 21. и одредба члана 21д тачка б) у делу
који гласи: „и доплатну карт у“, Одлуке о јавним паркиралиштима („Слу
жбени лист општине Суботица“, бр. 12/05 и 3/08), нису у сагласности с Уста
вом и законом.
2. Обуставља се поступак за оцену уставности и законитости одреда
ба члана 12. став 2, члана 17. став 1, члана 18. тачка а) и члана 21д тачка б)
у преосталом делу, Одлуке из тачке 1.
3. Одбацује се иницијатива за оцену уставности и законитости Ценов
ника ЈКП „Паркинг“ Суботица („Службени лист Општине Суботица“, број
24/08).
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Образложење
Уставном суду поднете су иницијативе за покретање поступка за оце
ну уставности и законитости одредаба члана 21. Одлуке наведене у изре
ци. Подносиоци иницијатива сматрају да оспорене одредбе Одлуке нис у у
сагласности са чланом 24. Закона о комуналним делатностима којима су
прописани елементи за образовање цена комуналних услуга. Ово из разло
га што у наведеном члану Закона „не постоји основ за увећање цене услуге
50 пута“, те стога давалац услуге, како се наводи, наплатом доплатне кар
те, без икаквог законског основа, поступа као прекршајни орган. Оспоре
ни члан Одлуке, по мишљењу подносилаца иницијативе, у супротности је
и са одредбом члана 270. став 3. Закона о облигационим односима према
којој уговорна казна не може бити уговорена за новчане обавезе, као и са
одредбама члана 277. Закона о облигационим односима, јер пропис ује да у
новчаној облигацији дужник дугује новчану казну, уместо затезну камат у.
Истиче се и да се на основу оспорених одредаба Одлуке успоставља нерав
ноправан однос грађанина као корисника у односу на даваоца услуге. Оспо
рени члан Одлуке, будући да је супротан закону, како се наводи у иниција
тивама, истовремено је у супротности и са Уставом. У једној од иницијатива
тражена је и оцена уставности и законитости Ценовника ЈКП „Паркинг“ Су
ботица из тачке 3. изреке у делу у коме је одређена висина доплатне карте.
Уставни суд је, на основу одредаба члана 42. ст. 2. и 3. Пословника о ра
ду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08 и 27/08), иницијати
ву за оцену уставности и законитости одредаба члана 21. Одлуке издвојио
из предмета IУл-3/2009 и спојио са предметом IУл-16/2009. Такође, Суд је и
касније поднет у иницијативу за оцену уставности и законитости одредбе
члана 21. Одлуке, поводом које је формиран предмет IУл-91/2009, спојио са
предметом IУл-16/2009, ради вођења јединственог поступка.
У одговору Скупштине града Суботица наводи се: да је Одлука о јавним
паркиралиштима донета на основу овлашћења из члана 13. Закона о кому
налним делатностима, према коме скупштина општине пропис ује услове
и начин организовања послова у вршењу комуналних делатности и усло
ве за коришћење комуналних производа, односно комуналних услуга; да
су послови управљања и одржавања јавних паркиралишта у општини Су
ботица одређени комуналном делатношћу и да их обавља ЈКП „Паркинг“
Суботица које је основано ради вршења ових послова; да је прописивање
обавезе плаћања доплатне карте корисницима комуналне услуге у случаје
вима и на начин одређен чланом 21. Одлуке у складу са овлашћењем скуп
штине града садржаним у Закону о комуналним делатностима да пропис у
је опште услове за обављање комуналних делатности, да као такву одреди и
обављање послова у вези са коришћењем јавних простора за паркирање, те
да одреди корисника услуге, правила коришћења комуналног објекта, од
носно услуге и начин плаћања цене за извршену услугу; да одредбе Одлуке

288

БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

о јавним паркиралиштима које се односе на доплатну карт у одређују да је
реч о посебној карти за пружање услуге паркирања, која не представља ни
уговорну казну, нити казну за учињени прекршај, већ карт у коју корисник
услуга плаћа у случају да до тог момента паркирање није платио на начин
како је то прописано Одлуком, а њена висина, као посебне врсте карте про
писана је ценовником који је одобрен од стране оснивача.
Доносилац оспореног акта је поднеском од 26. октобра 2011. године тра
жио да Уставни суд застане са поступком оцене уставности и законитости
оспорене Одлуке јер је, како наводи „у току поступак израде нацрта Одлуке
о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима ради усклађива
ња оспорених одредаба са Уставом и важећим законима...која ће бити ста
вљена на дневни ред следеће седнице Скупштине града Суботице“. У вези
са наведеним захтевом, Уставни суд је констатовао да је одредбом члана 55.
став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07) про
писано да Суд може на захтев доносиоца оспореног општег акта, пре доно
шења одлуке о уставности или законитости, да застане са поступком и да
могућност доносиоцу да у одређеном року отклони уочене неуставности
или незаконитости, те да из наведене одредбе Закона не произлази обаве
за застајања са поступком у случају када доносилац оспореног општег ак
та поднесе такав захтев. Имајући у виду да је поступак покренут Решењем
Суда од 18. фебруара 2010. године, да је у Уставном суду поводом отворе
них уставноправних питања одржан консултативни састанак 29. марта 2011.
године коме је прис уствовао и представник доносиоца оспореног акта, да
је захтев поднет 26. октобра, односно непосредно пред одржавање седнице
Уставног суда заказане за 27. октобар 2011. године, да је у наведеном пред
мет у предложено доношење одлуке у вези са утврђивањем неуставности и
незаконитости оних одредаба оспорене Одлуке којима је уређена доплатна
карта, те да се не дира у прописану обавезу плаћања „редовне“ накнаде за
коришћење јавног паркиралишта, као и да би Суд извршио оцену оспоре
них одредаба Одлуке и у време њиховог важења, Суд није прихватио зах
тев да застане са поступком у овом предмет у.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је оспорену Одлуку
о јавним паркиралиштима („Службени лист Општине Суботица“, бр. 12/05
и 3/08) донела Скупштина општине Суботица, на основу члана 13. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98) и
члана 12. став 1. тачка 4. Стат ута општине Суботица („Службени лист Оп
штине Суботица“, бр. 19/02, 59/04 и 61/04) и да су Одлуком уређени усло
ви и начин организовања послова у вршењу комуналне делатности упра
вљања и одржавања јавних паркиралишта, као и услови коришћења јавних
паркиралишта у Општини Суботица (члан 1).
Уставом Републике Србије је утврђено: да се средства из којих се фи
нансирају надлежности Републике Србије, аутономне покрајине и једини
ца локалне самоуправе обезбеђују из пореза и других прихода утврђених
законом (члан 91. став 1); да Република Србија, аутономне покрајине и је
динице локалне самоуправе имају буџете у којима морају бити приказани
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сви приходи и расходи којима се финансирају њихове надлежности (члан
92. став 1); да Република уређује и обезбеђује јединствено тржиште, правни
положај привредних субјеката, систем обављања појединих привредних и
других делатности, порески систем, својинске и облигационе односе и за
штит у свих облика својине (члан 97. тач. 6. и 7); да општина, преко својих
органа, у складу са законом уређује и обезбеђује обављање и развој кому
налних делатности (члан 190. став 1. тачка 1).
Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 16/97
и 42/98) одређене су комуналне делатности и уређени општи услови и на
чин њиховог обављања (члан 1); прописано је: да општина, град, односно
град Београд (у даљем тексту: општина), у складу са овим законом, уређу
је и обезбеђује услове обављања комуналних делатности и њиховог разво
ја (члан 2); да скупштина општине може, као комуналне делатности одре
дити и друге делатности од локалног интереса и прописати услове и начин
њиховог обављања, поред осталог и одржавање јавних простора за парки
рање (члан 4. став 2); да скупштина општине пропис ује услове и начин ор
ганизовања послова у вршењу комуналних делатности и услове за коришће
ње комуналних производа, односно комуналних услуга, а нарочито права
и обавезе јавног комуналног или другог предузећа, односно предузетника,
који обављају комуналну делатност и корисника комуналних производа и
услуга, као и начин наплате цене за комуналне производе, односно за ко
ришћење комуналних услуга (члан 13. став 1. тач. 3) и 4)); да се средства за
обављање и развој комуналних делатности, поред осталог, стичу и из при
хода од продаје комуналних производа и услуга и да јавно комунално пред
узеће одлучује уз сагласност скупштине општине, односно органа општине
који скупштина одреди о цени комуналних производа и комуналних услу
га коју плаћају непосредни корисници (члан 22. став 1. и члан 23. став 1);
да елементе за образовање цена комуналних услуга чине – 1) врста, обим
и квалитет комуналних услуга који се утврђују стандардима и нормативи
ма које пропише општина, 2) вредност средстава ангажованих у пружању
услуга, 3) обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга, 4)
висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стан
дардима и нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошко
ва или планским калкулацијама и 5) други елементи у зависности од усло
ва на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга (члан 24).
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
прописано је: да општина, преко својих органа, у складу с Уставом и зако
ном, уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, као
и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање, поред
осталог и уређивање, одржавање и коришћење јавних паркиралишта (члан
20. тачка 5)) и да град врши надлежности општине, као и друге надлежно
сти и послове државне управе, који су му законом поверени (члан 24. став
1). Исто овлашћење општине било је садржано и у одредби члана 18. тач
ка 5) Закона о локалној самоуправи који је био на снази у време доноше
ња оспорене Одлуке.
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Законом о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78,
39/85, 45/89 и 57/89 и „Службени лист СРЈ“, број 31/93) прописано је: да у
заснивању двостраних уговора стране полазе од начела једнаке вредности
узајамних давања (члан 15. став 1), да су одредбе прописа којима се дели
мично или у целини одређује садржина уговора саставни делови тих уго
вора, те их употпуњавају или ступају на место уговорних одредби које нису
у сагласности са њима (члан 27. став 2); да општи услови одређени од стра
не једног уговорача, било да су садржани у формуларном уговору, било да
се на њих уговор позива, допуњују посебне погодбе утврђене међу угово
рачима у истом уговору, и по правилу обавезују као ове, да се општи усло
ви морају објавити на уобичајен начин и да општи услови обавезују уго
ворну страну ако су јој били познати у час у закључења уговора (члан 142.
ст. 1. до 3); да поверилац и дужник могу уговорити да ће дужник платити
повериоцу одређени новчани износ или прибавити неку другу материјал
ну корист ако не испуни своју обавезу или ако задоцни са њеним испуње
њем (уговорна казна), да ако што друго не произлази из уговора сматра се
да је казна уговорена за случај да дужник задоцни са испуњењем и да уго
ворна казна не може бити уговорена за новчане обавезе (члан 270); да ако
је за неиспуњење обавезе или за случај задоцњења са испуњењем законом
одређена висина накнаде под називом пенала, уговорне казне, накнаде или
под којим другим називом, а уговорне стране су поред тога уговориле ка
зну, поверилац нема право да захтева уједно уговорену казну и накнаду од
ређену законом, изузев ако је то самим законом дозвољено (члан 276); да
дужник који задоцни са испуњењем новчане обавезе дугује, поред главни
це, и затезну камат у по стопи утврђеној законом (члан 277).
Одредбама оспореног члана 21. Одлуке прописано је: да је корисник који
поступа супротно одредбама чл. 18. и 19. став 2. ове одлуке дужан да плати
доплатну карт у (став 1); да налог за плаћање доплатне паркинг карте изда
је овлашћени контролор и уручује га кориснику и да када контролор није у
могућности да уручи налог кориснику, причвршћује га на возилу (став 2);
да се достављање налога за плаћање доплатне карте на овај начин сматра
уредним и да доцније оштећење или уништење налога нема утицај на ва
љаност достављања и не одлаже плаћање доплатне паркинг карте (став 3);
да је корисник паркирања дужан да поступи по примљеном налогу и пла
ти доплатну карт у у року од осам дана на начин назначен у налогу (став
4). Одредбама члана 18. и члана 19. став 2. Одлуке, на које упућује оспоре
ни члан 21. Одлуке, је прописано да је корисник јавног паркиралишта оба
везан да плати коришћење паркинг места према времену задржавања на
прописан начин, да поступа у складу са ограничењем времена коришћења
паркинг места и да користи паркинг место у складу са саобраћајним зна
ком, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом којом је означено пар
кинг место (члан 18) и да је корисник отвореног паркиралишта дужан да
истакне купљену паркинг карт у са унутрашње стране предњег ветробран
ског стакла возила или плати паркирање путем мобилног телефона и ко
ристи исправно паркинг карт у и у њу унесе тачне податке (члан 19. став 2).
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Одредбом члана 21д тачка б) Одлуке прописано је да уклоњено возило ко
рисник може преузети под условом да плати и доплатну карт у, а одредбом
члана 24. став 1. тачка 3. прописана је новчана казна за прекршај за лице
које не поступи у складу са одредбама члана 18. и члана 19. став 2. Одлуке.
Полазећи од тога да је Уставном суду поднет већи број иницијатива који
ма се, поред оспорене Одлуке, тражи оцена уставности и законитости аката
и других јединица локалне самоуправе којима је обавеза плаћања доплатне
карте за коришћење јавног паркиралишта уређена на у основи истоветан
начин, а имајући у виду уставноправне разлоге оспоравања ове обавезе са
држане у поднетим иницијативама, Уставни суд је Решењем од 18. фебруа
ра 2010. године покренуо поступак оцене уставности и законитости одре
даба члана 21. и члана 21д тачка б) оспорене Одлуке, којима је прописана
обавеза плаћања доплатне карте. Наиме, по оцени Суда, као отворено, по
ставило се уставноправно питање да ли доплатна карта, полазећи од начи
на на који је уређена оспореним чланом 21. Одлуке, има значење општим
условима предвиђене накнаде за посебну услугу, односно општим услови
ма предвиђеног (уговореног) начина плаћања цене за извршену услугу или
има евент уално елементе (уговорне) казне за поступање корисника супр
отно општим условима уговореног начина коришћења услуге, та да ли се за
исто понашање корисника може (истовремено) прописати обавеза плаћања
накнаде даваоцу комуналне услуге и казна за прекршај, како је то предви
ђено оспореном Одлуком. У даљем поступку Уставни суд је, с обзиром на
то да је обавеза плаћања доплатне карте на у основи исти начин уређена и
оспореним актима других јединица локалне самоуправе, ради разјашњења
ствари, 29. марта 2011. године одржао и конс ултативни састанак о наведе
ним спорним уставноправним питањима, уз учешће доносилаца тих аката,
представника појединих надлежних органа, те појединих научних радника,
на коме су изражена различита становишта о правној природи прописане
обавезе плаћања доплатне карте. Такође, преовладао је став да се основа
но поставља питање да ли је доплатна карта, с обзиром на начин на који је
уређена оспореним актима, у сагласности са Уставом и законом.
Уставни суд је констатовао да је оспорена Одлука донета на основу
овлашћења јединице локалне самоуправе садржаног у Закону о комунал
ним делатностима на основу кога скупштина општине пропис ује услове и
начин организовања послова у вршењу комуналних делатности и услове
за коришћење комуналних производа, односно комуналних услуга, а на
рочито права и обавезе јавног комуналног или другог предузећа, односно
предузетника, који обављају комуналну делатност и корисника комуналних
производа и услуга, као и начин наплате цене за комуналне производе, од
носно за коришћење комуналних услуга (члан 13. став 1. тачка 3)). Такође,
Уставни суд је констатовао и да сагласно раније заузетом ставу Суда (Од
лука IУ-78/2003 од 21. октобра 2004. године, Решење IУ-266/2006 од 2. јула
2009. године), општим актом јединице локалне самоуправе прописана пра
ва и обавезе корисника и даваоца комуналне услуге, у смислу члана 27. став
2. Закона о облигационим односима, имају значење прописа који обавезује
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уговорне стране при уређивању тих односа. У том смислу и оспорена од
редба члана 21. став 1. Одлуке којом је прописано да је „корисник који по
ступа супротно одредбама члана 18. и 19. став 2. ове одлуке дужан да пла
ти доплатну карт у“, по схватању Суда, има значење прописивања општег
услова – уговора о коришћењу јавног паркиралишта, односно обавезе ко
рисника да плати доплатну карт у по основу коришћења јавног паркирали
шта и право даваоца услуге да оствари приход наплатом доплатне карте.
Према наводима доносиоца оспореног акта, доплатна карта прописа
на оспореном одредбом члана 21. став 1. Одлуке представља цену, односно
начин уговарања плаћања цене услуге, будући да корисник паркиралишта
непоступањем сагласно одредбама члана 18. и члана 19. став 2. Одлуке, од
носно коришћењем паркиралишта на другачији начин од прописаног, од
носно уговореног, прихвата да плати услугу паркирања у висини доплатне
карте. Оцењујући уставност и законитост оспорене одредбе члана 21. став
1. Одлуке, Уставни суд је утврдио да Закон о комуналним делатностима, на
основу кога је оспорена Одлука донета, не уређује уопште „доплатну кар
ту“, те да је у том смислу не одређује ни као накнаду за коришћење парки
ралишта супротно прописаним, односно уговореним условима, нити као
начин уговарања плаћања цене услуге, како то наводи доносилац оспоре
ног акта. Уставни суд је констатовао и да Закон о комуналним делатности
ма не одређује ни правну природу уговорног односа између даваоца и ко
рисника комуналне услуге који ова лица успостављају на основу општим
актима јединице локалне самоуправе прописаних права и обавеза, нити у
том смислу упућује на сходну примену других закона када је реч о уређи
вању тих односа. Полазећи од наведеног, а имајући у виду да према Закону
о комуналним делатностима давалац комуналне услуге стиче приход „од
продаје комуналних производа, односно услуга“, по цени на коју сагласност
даје скупштина јединице локалне самоуправе, односно орган кога одреди
скупштина (чл. 22. и 23), те да су одредбама члана 24. Закона одређени еле
менти за образовање цена комуналних услуга, Уставни суд је оценио да из
наведених одредаба Закона следи да се актом јединице локалне самоупра
ве права и обавезе уговорних страна могу уредити на начин који „обезбе
ђује“ да корисник паркиралишта плаћањем одређене накнаде стиче право
на одговарајућу услугу, односно коришћење јавног паркиралишта. Имају
ћи у виду да сагласно оспореној одредби Одлуке обавеза плаћања доплат
не карте настаје кад корисник поступа супротно одредбама члана 18. и чла
на 19. став 2. Одл уке, конк ретн о кад прекор ач и доз вољ ен о врем е
коришћења паркинга, не користи паркинг место у складу са саобраћајним
знаком, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом којом је означено
паркинг место (члан 18), не истакне купљену паркинг карт у са унутрашње
стране предњег ветробранског стакла возила, не плати (унапред) паркира
ње путем мобилног телефона, односно не користи исправно паркинг кар
ту и у њу не унесе тачне податке (члан 19. став 2), оспореном одредбом Од
луке утврђена је обавеза плаћања посебне накнаде под називом „доплатна
карт а“, која, по схват ању Суда, даје основ дав аоц у услуге да цен у под
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називом „доплатна карта“ у наведеним случајевима (чл. 18. и 19. Одлуке)
одреди независно од Законом (и одлуком) прописаних критеријума за обра
зовање цена услуге. Стога, из наведених разлога, доплатна карта, која је
оспореном одредбом Одлуке формулисана као накнада за поступање ко
рисника супротно прописаном, односно уговореном начину коришћења
јавног паркиралишта, тако посматрано има првенствено значење накнаде,
односно санкције за повреду Одлуком, односно уговором предвиђеног на
чина коришћења јавног паркиралишта, а не накнаде за коришћену услугу.
Полазећи од наведеног, као и да општим актом јединице локалне самоупра
ве прописана права и обавезе корисника и даваоца услуге имају значење
прописа који обавезује уговорне стране при уређивању међусобних одно
са, следи и да су оспореном одредбом Одлуке права и обавезе уговорних
страна уређени на начин којим се доводи у питање Законом о облигацио
ним односима утврђено опште начело у вези са уређивањем уговорних од
носа, сагласно коме се у заснивању двостраних уговора полази од начела
једнаких вредности и узајамних давања. Такође, како је оспореном одред
бом Одлуке доплатна карта одређена као накнада за поступање корисника
супротно прописаном, односно уговореном начину коришћења јавног пар
киралишта, а имајући у виду Одлуком прописане случајеве у којима може
настати обавеза њеног плаћања, доплатна карта за поједина поступања су
протно прописаним условима коришћења паркиралишта има и елементе
накнаде за повреду уговором предвиђене новчане обавезе, односно елемен
те уговорне казне која се, сагласно Закону о облигационим односима, не
може прописивати, односно уговарати за неизвршење новчане обавезе. По
лазећи од наведеног, као и да Закон о комуналним делатностима, на осно
ву кога је оспорена Одлука донета, не уређује „доплатну карт у“ ни као на
чин уговарања плаћања цене, ни као накнаду за повреду Одлуком, односно
уговором предвиђеног начина коришћења паркиралишта, оспореном од
редбом члана 21. став 1. Одлуке, по схватању Суда, прописан је „посебан
правни основ“ који даваоцу услуге даје право да стиче приход кроз посеб
ну цену – доплатну карт у која се, с обзиром на случајеве за које је пропи
сано њено плаћање не може довести у везу са законом утврђеним елемен
тима за образовање цена. Другим речима, оспореном одредбом Одлуке
прописан је „посебан правни основ“ за заснивање уговорног односа изме
ђу корисника паркиралишта и даваоца услуге на начин којим се доводи у
питање опште начело у заснивању двостраних уговора које претпоставља
да се у уређивању тих односа полази од једнаке вредности узајамних дава
ња уговорних страна. Стога и доплатна карта коју је корисник дужан да
плати кад поступа супротно одредбама члана 18. и члана 19. став 2. Одлу
ке, полазећи од начина на који је уређена оспореном одредбом Одлуке има
у суштини карактер казне за повреду прописом, односно уговором пред
виђеног начина коришћења паркиралишта. С тим у вези Уставни суд је кон
статовао и да је, на основу оспорене одредбе Одлуке, ценовником даваоца
услуге „доплатна карта“ одређена у вишеструко већем износ у од осталих
цена истих услуга, односно у износ у који се не може довести у било какву

294

БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

везу са извршеном (посебном) услугом, односно критеријумом за одређи
вање њене висине зависно од уговореног начина плаћања. Такође, оцењу
јући основаност навода подносилаца иницијативе, Уставни суд је имао у
виду и да је исто поступање корисника супротно одредбама члана 18. и чла
на 19. став 2. Одлуке, прописано и као повреда Одлуком одређеног начина
коришћења паркиралишта за које се, поред доплатне карте, на основу од
редбе члана 24. тачка 3. Одлуке, кориснику услуге може изрећи и новчана
казна за прекршај, те да је у том смислу уставноправно неприхватљиво да
се кориснику утврђује више (различитих) новчаних обавеза по основу истог начина коришћења паркиралишта. Из наведених разлога, оспорена од
редба члана 21. став 1. Одлуке, по оцени Суда, није у сагласности са Уста
вом и законом. Полаз ећи од наведеног, а имајући у вид у да су остале
одредбе члана 21. Одлуке у непосредној вези са одредбом става 1, којом је
прописано плаћање доплатне карте, Уставни суд је утврдио да члан 21. оспо
рене Одлуке у целини није у сагласности с Уставом и законом. Из истих
разлога Суд је оценио и да одредба члана 21д тачка б) Одлуке у делу који
пропис ује обавезу плаћања доплатне карте, није у сагласности са Уставом
и законом, па је, сагласно одредбама члана 45. тач. 1) и 4) Закона о Устав
ном суду, одлучио као у тачки 1. изреке.
Уставни суд констат ује и да доношењем ове одлуке мења став који је
заузео у предмет у IУ-195/2004, доношењем решења којим није прихватио
иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости
оспореног члана 19. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист
града Београда“, број 18/03). Пре свега, Уставни суд констат ује да је у наве
деном предмет у извршио оцену уставности у однос у на Устав Републике
Србије од 1990. године, који је престао да важи, ступањем на снагу Устава
Републике Србије од 2006. године, а оцену законитости у односу на Закон о
комуналним делатностима, као и Закон о локалној самоуправи који је у ме
ђувремену престао да важи. Будући да се оцена уставности одредаба члана
21. Одлуке о јавним паркиралиштима која је предмет овог поступка, сагла
сно одредбама члана 167. Устава, врши у однос у на Устав који је на снази,
Уставни суд је, полазећи од Уставом утврђених начела јединства правног
система, владавине права, те Уставом зајемчених права грађана, оценио да
уређивање актима јединице локалне самоуправе права и обавеза корисни
ка и даваоца комуналних услуга мора бити уређено на начин који обезбе
ђује извесност корисника да за одговарајућу обавезу плаћања накнаде има
право на одговарајућу услугу и обрнуто – да право даваоца на накнаду мо
ра бити у сразмери са извршеном услугом. Будући да је у спроведеном по
ступку утврдио да насупрот предвиђеном праву даваоца услуге на „доплат
ну карт у“ другим одредбама оспорене Одлуке (члан 18. и члан 19. став 2)
није успостављена одговарајућа „равнотежа“ у прописивању међусобних
права и обавеза корисника и даваоца услуге, као и да је оспореном Одлу
ком за исто поступање корисника предвиђена и новчана казна за прекр
шај, Уставни суд је оценио да оспорена одредба Одлуке посматрана пове
зано са другим наведеним одредбама, супротно Уставу и закону, доводи до
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очигледне несразмере у правима и обавезама уговорних страна, односно
неравноправности.
Поводом иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и за
конитости одредбе члана 21. оспорене Одлуке, Уставни суд је Решењем по
кренуо поступак за оцену уставности и законитости и одредаба члана члана
12. став 2, члана 17. став 1. и члана 18. тачка а) оспорене Одлуке. Полазе
ћи од тога да је наведеним одредбама Одлуке прописано плаћање накнаде
за коришћење јавног паркиралишта, по оцени Суда, основано се постави
ло питање шта корисник плаћа предвиђеном накнадом – да ли само накна
ду за извршену комуналну услугу (управљања и одржавања јавних парки
ралишта), сагласно Закону о комуналним делатностима или евент уално и
„накнаду“ за коришћење обележених простора за паркирање за које једи
ница локалне самоуправе на основу Закона о финансирању локалне само
управе може да уводи локалну комуналну такс у. С тим у вези поставило се
и питање да ли давалац комуналне услуге, на основу наведених одредаба
Одлуке, наплатом накнаде за коришћење јавних паркиралишта, евент уал
но стиче приход и по основу коришћења обележених простора за паркира
ње, које сагласно Закону о финансирању локалне самоуправе представља
основ за увођење локалне комуналне таксе као изворног прихода једини
це локалне самоуправе.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је Законом о кому
налним делатностима, који је наведен као правни основ за доношење оспо
рене Одлуке, прописано да скупштина општине може, као комуналне делат
ности одредити и друге делатности од локалног интереса и прописати услове
и начин њиховог обављања, поред осталог, и јавних простора за паркирање
(члан 4. став 2), да давалац комуналне услуге стиче приход „од продаје ко
муналних производа, односно услуга“, по цени на коју сагласност даје скуп
штина јединице локалне самоуправе, односно орган кога одреди скупштина
(чл. 22. и 23), а да је Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07) прописано да општина, преко својих органа, у складу с Уставом
и законом, уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности,
као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање, поред
осталог и уређивање, одржавање и коришћење јавних паркиралишта (члан
20. тачка 5)). Уставни суд је утврдио и да је Законом о финансирању локал
не самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 47/11) прописано: да је
диници локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на ње
ној територији, поред осталог и локалне комуналне таксе (члан 6. тачка 3));
да скупштина јединице локалне самоуправе може уводити локалне комунал
не таксе за коришћење права, предмета и услуга и да се за коришћење права,
предмета и услуга из става 1. овог члана не може уводити посебна накнада
(члан 11); да се локалне комуналне таксе могу уводити, поред осталог, за ко
ришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила
на уређеним и обележеним местима (члан 15. став 1. тачка 13)). Из наведе
ног, по схватању Уставног суда, следи, да се на основу Закона о локалној са
моуправи коришћење јавних паркиралишта, односно простора за паркирање
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друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним мести
ма, актом јединице локалне самоуправе може одредити као комунална делат
ност, те по том основу даваоцу комуналне услуге „коришћења“ јавних парки
ралишта, сагласно Закону о комуналним делатностима, утврдити право на
накнаду, односно приход по основу обављања ове делатности, односно обаве
за корисника паркиралишта да даваоцу услуге плати накнаду за коришћење
јавног паркиралишта. С друге стране, сагласно Закону о финансирању локал
не самоуправе, за коришћење простора на уређеним и обележеним местима
за паркирање друмских моторних возила јединица локалне самоуправе може
увести локалну комуналну таксу, која представља њен изворни приход. Ме
ђутим, Закон о финансирању локалне самоуправе истовремено прописује и
да се за коришћење права, предмета и услуга за које се може увести обавеза
плаћања локалне комуналне таксе не може уводити посебна накнада, из чега
следи да се даваоцу комуналне услуге за коришћење простора за паркирање
друмских моторних возила, актом јединице локалне самоуправе не би могла
одредити „накнада за коришћење јавног паркиралишта“ (осим гаража), као
приход по основу обављања ове комуналне делатности, како је то одређено
оспореним одредбама Одлуке. Стога се, по оцени Суда, овде ради о посто
јању закона који (истовремено) овлашћују јединицу локалне самоуправе да
својим актима на различит начин уређују обавезу плаћања по истом основу
– коришћења простора за паркирање моторних возила (осим гаража), и то
као накнаду даваоцу услуге сагласно Закону о локалној самоуправи и Закону
о комуналним делатностима или као локалну комуналну таксу која је приход
јединице локалне самоуправе, сагласно Закону о финансирању локалне са
моуправе. Полазећи од наведеног, а имајући у виду да накнада за коришћење
„простора за паркирање моторних возила“, прописана оспореним одредба
ма Одлуке, „покрива“ и трошкове уређивања и одржавања јавног паркира
лишта, коју делатност као комуналну обавља давалац комуналне услуге (ко
ришћења) јавног паркиралишта, и по ком основу сагласно закону има право
на одговарајућу накнаду, Уставни суд је у тачки 2. изреке, на основу одреда
ба члана 57. Закона о Уставном суду, обуставио поступак за оцену уставно
сти и законитости наведених одредаба Одлуке. Међутим, имајући у виду из
нето, Уставни суд је оценио да сагласно члану 105. Закона о Уставном суду
обавести Народну скупштину о уоченим проблемима у остваривању устав
ности и законитости, јер се, по схватању Суда, постојањем више закона који
дају основ да се у основи исти односи актима јединице локалне самоуправе
уређују на различит начин доводи у питање Уставом утврђено начело влада
вине права и јединствености правног поретка.
Уставни суд је, на основу одредбе члана 36. став 1. тачка 1) Закона о
Уставном суду, одбацио иницијативу за оцену уставности и законитости
Ценовника ЈКП „Паркинг“ Суботица из тачке 3. изреке, јер се, по оцени Су
да, ради о појединачном акт у који представља акт пословне политике овог
привредног друштва, за чију оцену Уставни суд, према одредбама члана
167. Устава, није надлежан.
Полазећи од изложеног, Уставни суд је, на основу одредаба члана 36.
тачка 1), члана 45. тач. 1) и 4) и члана 46) тачка 7) Закона о Уставном суду,
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као и члана 82. став 1. тачка 1. и члана 84. Пословника о раду Уставног су
да, донео Одлуку као у изреци.
На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе члана 21. и члана 21д тач
ка б) у делу који гласи: „и доплатну карт у“, Одлуке из тачке 1. изреке, пре
стају да важе даном објављивања ове одлуке Уставног суда у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Одлука Уставног суда
Број: IУл-16/2009 од 27. октобра 2011. године

(„Службени гласник РС“, број 92/11)

Одлука о јавним паркиралиштима
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 7/04 и 5/06)
– члан 10. став 2, члан 14. ст. 1. и 2, члан 15. тачка 1. и члан 20.
У спроведеном поступку Уставни суд је оценио да оспорене одредбе
члана 20. Одлуке, у време важења, нис у биле у сагласности с Уставом и
законом из истих разлога који су дати у образложењу Одлуке IУл-16/2009
од 27. октобра 2011. године.
Оцењујући уставност и законитост оспорене одредбе члана 14. став
2. Одлуке, којом је прописано да накнаду за коришћење посебног парки
ралишта плаћа возач или власник возила, Уставни суд је утврдио да из
одредаба Устава и Закона о комуналним делатностима произлази овла
шћење јединице локалне самоуправе да својим прописом уреди услове и
начин плаћања за коришћење комуналне услуге јавних паркиралишта, а
у оквиру тих питања одреди и ко се сматра корисником услуге паркира
ња. С обзиром на то да се комунална услуга пружа давањем на коришће
ње паркинг места за моторно возило и да обавеза плаћања накнаде на
стаје паркирањем моторног возила на паркинг месту, услуга паркирања
је извршена власнику моторног возила, без обзира на то да ли је у кон
кретном случају он непосредно паркирао возило или је то учинило лице
коме је дао своје возила на коришћење.
Полазећи од тога да сагласно одредби члана 55. став 1. Закона о Устав
ном суду, Уставни суд у току поступка, а на захтев доносиоца општег акта,
може застати са поступком и дати могућност доносиоцу општег акта да у
одређеном року отклони уочене неуставности и незаконитости, Уставни
суд је оценио да се застој поступка, може одредити само у случају када се
оцењује уставност и законитост акта који је на снази.
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
1. Утврђује се да одредбе члана 20. Одлуке о јавним паркиралиштима
(„Службени лист града Новог Сада“, бр. 7/04 и 5/06), у време важења, нис у
биле у сагласности с Уставом и законом.
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2. Обуставља се поступак за оцену уставности и законитости одредаба
члана 10. став 2, члана 14. ст. 1. и 2. и члана 15. тачка 1. Одлуке из тачке 1.
3. Одбацује се „захтев за застој у поступку, по Решењу Уставног суда
број: IУ л 101/2008 од 17. марта 2010. године“.
4. Одбацује се иницијатива за оцену уставности и законитости „одлу
ка о утврђивању цене паркирања“.
5. Одбацује се захтев за обуставу извршења појединачних аката и рад
њи донетих или предузетих на основу Одлуке из тачке 1.
Образложење
Уставном суду поднете су иницијативе за покретање поступка за оце
ну уставности и законитости одредаба члана 14. став 2. и члана 20. Одлу
ке о јавним паркиралиштима наведене у изреци. Одредба члана 14. став 2.
Одлуке о јавним паркиралиштима, како се наводи у једној од иницијатива,
није у сагласности са одредбама члана 90. Устава и са Законом о облигаци
оним односима. Ово из разлога што давање овлашћења јавном предузећу
да наплаћује накнаду за коришћење паркинг места и лицу које није извр
шило радњу паркирања којом настаје уговорни однос или лицу у чију ко
рист или по чијем налогу се ова радња не врши, како наводи подносилац,
представља нечасну радњу на тржишту и противно је правилу да накна
ду за извршену услугу плаћа корисник услуге. И одредба члана 20. став 1.
Одлуке о јавним паркиралиштима, којом је предвиђено плаћање доплатне
паркинг карте, по мишљењу овог подносиоца иницијативе, није у сагласно
сти са одредбама члана 90. Устава које забрањују нечасне радње на тржи
шту и одредбама члана 276. Закона о облигационим односима према који
ма се уговорна казна за неплаћање накнаде за коришћење може искључиво
уговорити међу уговорним странама кроз појединачни уговорни однос или
прихватом општих услова пословања. Из истих разлога и по истом прав
ном основу је, како наводи подносилац иницијативе, неуставна и незако
нита и тачка 7. Одлуке о утврђивању цена паркирања и уклањања мотор
них возила („Службени лист града Новог Сада“, број 1/07). Предложио је и
да Суд донесе „привремену меру којом ће обуставити од примене оспорене
одредбе до коначне одлуке у поступку оцене уставности“. Другом иници
јативом оспорена је тачка 8. Одлуке о утврђивању цена паркирања и укла
њања моторних возила („Службени лист града Новог Сада“, број 44/08). По
мишљењу подносиоца ове иницијативе, поводом које је формиран предмет
IУл-200/2009, оспореном тачком 8. Одлуке, одређивањем доплатне карте за
неплаћање или прекорачење дозвољеног времена задржавања на паркира
лишту и у јавној гаражи у износ у од 950 динара, „јавно предузеће новчано
кажњава грађане, преузима улогу прекршајног органа, те спроводи скраће
ни прекршајни поступак без прис уства странке“. Уставни суд је, на основу
одредбе члана 42. став 2. Пословника о раду Уставног суда („Службени гла
сник РС“, бр. 24/08 и 27/08), иницијативу поводом које је формиран предмет
IУл-200/2009 спојио са предметом IУл-101/2008, ради вођења јединственог
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поступка по поднетим иницијативама. Доносилац оспореног акта доста
вио је Уставном суду одговор.
Уставни суд је након добијеног одговора доносиоца оспореног акта, на
седници одржаној 21. јануара 2010. године донео Решење којим је покренуо
поступак за оцену уставности и законитости, поред иницијативама оспоре
них одредаба члана 14. став 2. и члана 20, и одредаба члана 10. став 2, члана
14. став 1. и члана 15. тачка 1. оспорене Одлуке. Доносилац оспореног ак
та доставио је Уставном суду одговор на уставноправна питања поставље
на у наведеном Решењу Уставног суда, а дописом од 7. априла 2011. годи
не, доносилац је поднео захтев да Уставни суд, сагласно одредбама члана
55. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), застане
са поступком оцене уставности и законитости и одреди рок за отклањање
уочене неуставности и незаконитости.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је оспорену Одлуку
о јавним паркиралиштима („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 7/04 и
5/06) Скупштина Града Новог Сада донела на основу члана 13. Закона о ко
муналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98), члана
2. тачка 2. Одлуке о одређивању делатности које се сматрају комуналним
делатностима од локалног интереса („Службени лист Града Новог Сада“,
број 19/03) и одговарајућих одредаба Стат ута Града Новог Сада. Одлуком
се уређују и обезбеђују услови и начин организовања послова на одржава
њу и коришћењу јавних паркиралишта и уређује начин наплате накнаде за
коришћење јавних паркиралишта на територији Града Новог Сада (члан 1).
Уставни суд је констатовао и да је оспорена Одлука престала да важи, да
ном ступања на снагу Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Гра
да Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/10).
Уставом Републике Србије је утврђено: да Република Србија штити по
трошаче и да су посебно забрањене радње усмерене против здравља, без
бедности и приватности потрошача, као и све нечасне радње на тржишту
(члан 90); да се средства из којих се финансирају надлежности Републике
Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе обезбеђују из
пореза и других прихода утврђених законом (члан 91. став 1); да Република
Србија, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе имају буџете у
којима морају бити приказани сви приходи и расходи којима се финансира
ју њихове надлежности (члан 92. став 1); да Република уређује и обезбеђује
јединствено тржиште, правни положај привредних субјеката, систем оба
вљања појединих привредних и других делатности, порески систем, својин
ске и облигационе односе и заштит у свих облика својине (члан 97. тач. 6. и
7); да општина, преко својих органа, у складу са законом уређује и обезбе
ђује обављање и развој комуналних делатности (члан 190. став 1. тачка 1).
Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 16/97
и 42/98) одређене су комуналне делатности и уређени општи услови и на
чин њиховог обављања (члан 1) и прописано је: да општина, град, односно
град Београд (у даљем тексту: општина), у складу са овим законом, уређује
и обезбеђује услове обављања комуналних делатности и њиховог развоја
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(члан 2); да скупштина општине може, као комуналне делатности одреди
ти и друге делатности од локалног интереса и прописати услове и начин
њиховог обављања, поред осталог и одржавање јавних простора за парки
рање (члан 4. став 2); да скупштина општине пропис ује услове и начин ор
ганизовања послова у вршењу комуналних делатности и услове за коришће
ње комуналних производа, односно комуналних услуга, а нарочито права
и обавезе јавног комуналног или другог предузећа, односно предузетника,
који обављају комуналну делатност и корисника комуналних производа и
услуга, као и начин наплате цене за комуналне производе, односно за кори
шћење комуналних услуга (члан 13. став 1. тач. 3) и 4)); да јавно комунално
предузеће одлучује уз сагласност скупштине општине, односно органа оп
штине који скупштина одреди о цени комуналних производа и комунал
них услуга коју плаћају непосредни корисници (члан 23. став 1); да елемен
те за образовање цена комуналних услуга чине – 1) врста, обим и квалитет
комуналних услуга који се утврђују стандардима и нормативима које про
пише општина, 2) вредност средстава ангажованих у пружању услуга, 3)
обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга, 4) висина
материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандарди
ма и нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова или
планским калкулацијама и 5) други елементи у зависности од услова на тр
жишту и специфичности појединих комуналних услуга (члан 24).
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07)
прописано је: да општина, преко својих органа, у складу с Уставом и зако
ном, уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, као
и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање, поред
осталог и уређивање, одржавање и коришћење јавних паркиралишта (члан
20. тачка 5)) и да град врши надлежности општине, као и друге надлежности
и послове државне управе, који су му законом поверени (члан 24. став 1).
Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
бр. 62/06 и 47/11) прописано је да јединици локалне самоуправе припадају
изворни приходи остварени на њеној територији, поред осталог и локалне
комуналне таксе (члан 6. тачка 3)); да стопе изворних прихода, као и начин
и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује скуп
штина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са законом
(члан 7. став 1); да скупштина јединице локалне самоуправе може уводити
локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга и да се за
коришћење права, предмета и услуга из става 1. овог члана не може уводи
ти посебна накнада (члан 11); да обвезник локалне комуналне таксе јесте
корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћа
ње локалне комуналне таксе (члан 13); да таксена обавеза настаје даном по
четка коришћења права, предмета или услуге за чије је коришћење пропи
сано плаћање локалне комуналне таксе и да таксена обавеза траје док траје
коришћење права, предмета или услуге (члан 14); да се локалне комунал
не таксе могу уводити, поред осталог, за коришћење простора за паркира
ње друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним
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местима (члан 15. став 1. тачка 13)); да јединица локалне самоуправе мо
же утврдити локалне комуналне таксе у различитој висини зависно од вр
сте делатности, површине и техничко-употребних карактеристика објека
та и по деловима територије, односно у зонама у којима се налазе објекти,
предмети или врше услуге за које се плаћају таксе (члан 17) и да се актом
скупштине јединице локалне самоуправе, којим се уводи локалне комунал
на такса, утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања
локалне комуналне таксе (члан 18).
Законом о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78,
39/85, 45/89 и 57/89 и „Службени лист СРЈ“, број 31/93) прописано је: да у
заснивању двостраних уговора стране полазе од начела једнаке вредности
узајамних давања (члан 15. став 1); да су одредбе прописа којима се дели
мично или у целини одређује садржина уговора саставни делови тих уго
вора, те их употпуњавају или ступају на место уговорних одредби које нису
у сагласности са њима (члан 27. став 2); да општи услови одређени од стра
не једног уговорача, било да су садржани у формуларном уговору, било да
се на њих уговор позива, допуњују посебне погодбе утврђене међу угово
рачима у истом уговору, и по правилу обавезују као ове; да се општи усло
ви морају објавити на уобичајен начин и да општи услови обавезују уго
ворну страну ако су јој били познати у час у закључења уговора (члан 142.
ст. 1. до 3); да поверилац и дужник могу уговорити да ће дужник платити
повериоцу одређени новчани износ или прибавити неку другу материјал
ну корист ако не испуни своју обавезу или ако задоцни са њеним испуње
њем (уговорна казна); да ако што друго не произлази из уговора сматра се
да је казна уговорена за случај да дужник задоцни са испуњењем и да уго
ворна казна не може бити уговорена за новчане обавезе (члан 270); да ако
је за неиспуњење обавезе или за случај задоцњења са испуњењем законом
одређена висина накнаде под називом пенала, уговорне казне, накнаде или
под којим другим називом, а уговорне стране су поред тога уговориле ка
зну, поверилац нема право да захтева уједно уговорену казну и накнаду од
ређену законом, изузев ако је то самим законом дозвољено (члан 276); да
дужник који задоцни са испуњењем новчане обавезе дугује, поред главни
це, и затезну камат у по стопи утврђеној законом (члан 277).
Одредбама члана 20. Одлуке која је оспорена иницијативом прописа
но је да је корисник који поступа супротно одредбама члана 15. и 18. ове
одлуке дужан да плати доплатну паркинг карт у према ценовнику предузе
ћа (став 1), да налог за плаћање доплатне паркинг карте издаје контролор
и уручује га кориснику, а када није у могућности да уручи налог корисни
ку, причвршћује га на возило (став 2), да се достављање налога за плаћање
доплатне карте на начин из става 2. овог члана, сматра уредним и доцније
оштећење налога нема утицај на ваљаност достављања и не одлаже плаћа
ње доплатне паркинг карте (став 3) и да је корисник паркирања дужан да
поступи по примљеном налогу и плати доплатну паркинг карт у у року од
осам дана од дана достављања налога за плаћање (став 4). Одредбама чл. 15.
и 18, на које упућује оспорени члан 20. Одлуке прописано је да је корисник
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јавног паркиралишта обавезан да плати коришћење паркинг места пре
ма времену задржавања на прописан начин, да поступа у складу са дозво
љеним временом коришћења паркинг места и да користи паркинг место у
складу са саобраћајним знаком, хоризонталном и вертикалном сигнализа
цијом којима је означено паркинг место (члан 15) и да куповином паркинг
карте корисник стиче право коришћења паркинг места и прихвата пропи
сане услове за коришћење посебног паркиралишта и да је корисник посеб
ног паркиралишта дужан да истакне паркинг карт у са унутрашње стране
предњег ветробранског стакла возила или плати паркирање путем мобил
ног телефона (члан 18. ст. 1. и 2). Одредбама члана 26. Одлуке прописана
је новчана казна за прекршај за лице које не поступи у складу са одредбом
члана 15, као и лице које поступи супротно одредби члана 18. став 2. и чла
на 21 (тач. 2. и 4).
Полазећи од тога да је Уставном суду поднет већи број иницијатива
којима се, осим члана 20. оспорене Одлуке, тражи оцена уставности и за
конитости аката и других јединица локалне самоуправе којима је обавеза
плаћања доплатне карте за коришћење јавног паркиралишта уређена на у
основи истоветан начин, а имајући у виду уставноправне разлоге оспора
вања ове обавезе садржане у поднетим иницијативама, Уставни суд је ре
шењем покренуо поступак оцене уставности и законитости наведеног чла
на Одлуке. Наиме, по оцени Суда, као отворено, поставило се питање да ли
доплатна карта, полазећи од начина на који је уређена оспореним чланом
20. Одлуке, има значење општим условима предвиђене накнаде за посебну
услугу, односно општим условима предвиђеног (уговореног) начина плаћа
ња цене за извршену услугу или има евент уално елементе (уговорне) казне
за поступање корисника супротно општим условима уговореног начина ко
ришћења услуге, та да ли се за исто понашање корисника може (истовреме
но) прописати обавеза плаћања накнаде даваоцу комуналне услуге и казна
за прекршај, како је то предвиђено оспореном Одлуком. У даљем поступ
ку Уставни суд је, с обзиром на то да је обавеза плаћања доплатне карте на
у основи исти начин уређена и оспореним актима других јединица локал
не самоуправе, ради разјашњења ствари, 29. марта 2011. године одржао и
консултативни састанак о наведеним спорним уставноправним питањима,
уз учешће доносилаца тих аката, представника појединих надлежних орга
на, те појединих научних радника, на коме су изражена различита стано
вишта о правној природи прописане обавезе плаћања доплатне карте. Та
кође, преовладао је став да се основано поставља питање да ли је доплатна
карта с обзиром на начин на који је уређена оспореним актима у сагласно
сти са Уставом и законом.
Уставни суд је констатовао да је оспорена Одлука донета на основу
овлашћења јединице локалне самоуправе садржаног у Закону о комунал
ним делатностима на основу кога скупштина општине пропис ује услове и
начин организовања послова у вршењу комуналних делатности и услове
за коришћење комуналних производа, односно комуналних услуга, а на
рочито права и обавезе јавног комуналног или другог предузећа, односно
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предузетника, који обављају комуналну делатност и корисника комунал
них производа и услуга, као и начин наплате цене за комуналне произво
де, односно за коришћење комуналних услуга (члан 13. став 1. тачка 3)). Та
кође, Уставни суд је констатовао и да сагласно раније заузетом ставу Суда
(Одлука IУ-78/2003 од 21. октобра 2004. године, Решење IУ-266/2006 од 2.
јула 2009. године), општим актом јединице локалне самоуправе прописана
права и обавезе корисника и даваоца комуналне услуге, у смислу члана 27.
став 2. Закона о облигационим односима, имају значење прописа који оба
везује уговорне стране при уређивању тих односа. У том смислу и оспоре
на одредба члана 20. став 1. Одлуке којом је прописано да је „корисник који
поступа супротно одредбама члана 15. и 18. ове одлуке дужан да плати до
платну паркинг карт у према ценовнику предузећа“, по схватању Суда, има
значење прописивања општег услова – уговора о коришћењу јавног парки
ралишта, односно обавезе корисника да плати доплатну карт у по основу
коришћења јавног паркиралишта и право даваоца услуге да оствари при
ход наплатом доплатне карте.
Према наводима доносиоца оспореног акта, доплатна паркинг карта
има карактер накнаде тј. цене за извршену услугу паркирања коју је кори
сник дужан да плати уколико није платио одговарајућу накнаду из чл. 14.
и 18. Одлуке, а према времену задржавања на паркиралишту и као таква
преставља други вид плаћања услуге коришћења паркинг места. Оцењују
ћи уставност и законитост оспорене одредбе члана 20. став 1. Одлуке, Устав
ни суд је утврдио да Закон о комуналним делатностима, на основу кога је
оспорена Одлука донета, не уређује уопште „доплатну карт у“, те да је у том
смислу не одређује као накнаду за коришћење паркиралишта супротно про
писаним, односно уговореним условима, како је формулисана оспореном
одредбе Одлуке. Уставни суд је констатовао и да Закон о комуналним де
латностима не одређује ни правну природу уговорног односа између дава
оца и корисника комуналне услуге која ова лица успостављају на основу
општим актима јединице локалне самоуправе прописаних права и обаве
за, нити у том смислу упућује на сходну примену других закона када је реч
о уређивању тих односа. Полазећи од наведеног, а имајући у виду да према
Закону о комуналним делатностима давалац комуналне услуге стиче при
ход „од продаје комуналних производа, односно услуга“, по цени на коју са
гласност даје скупштина јединице локалне самоуправе, односно орган ко
га одреди скупштина (чл. 22. и 23), те да су одредбама члана 24. Закона
одређени елементи за образовање цена комуналних услуга, Уставни суд је
оценио да из наведених одредаба Закона следи да се актом јединице локал
не самоуправе права и обавезе уговорних страна могу уредити на начин
који „обезбеђује“ да корисник паркиралишта плаћањем одређене накнаде
стиче право на одговарајућу услугу, односно коришћење јавног паркира
лишта. Имајући у виду да сагласно оспореној одредби Одлуке, обавеза пла
ћања доплатне карте настаје кад корисник поступа супротно одредбама чл.
15. и чл. 18. ове одлуке, конкретно кад прекорачи дозвољено време кори
шћења паркинга, не корис ти паркинг мес то у склад у са сао браћајним
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знаком, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом којом је означено
паркинг место (члан 15), не истакне купљену паркинг карт у са унутрашње
стране предњег ветробранског стакла возила, не плати (унапред) паркира
ње путем мобилног телефона (члан 18. став 2), оспореном одредбом утвр
ђена је обавеза плаћања посебне накнаде под називом „доплатна карта“, ко
ја, по схват ању Суда, даје основ дав аоц у услуге да цен у под назив ом
„доплатна карта“ у наведеним случајевима (чл. 15. и 18. Одлуке) одреди не
зависно од Законом (и Одлуком) прописаних критеријума за образовање
цена услуге, јер из оспорене одредбе члана 20. став 1, како је формулисана,
не произлази да корисник услуге плаћањем доплатне карте стиче право на
„другачији начин коришћења паркиралишта“. Из наведених разлога до
платна карта, која је оспореном одредбом Одлуке формулисана као накна
да за поступање корисника супротно прописаном, односно уговореном на
чину коришћења јавног паркиралишта, тако посматрано има првенствено
значење накнаде, односно санкције за повреду Одлуком, односно уговором
предвиђеног начина коришћења јавног паркиралишта, а не накнаде за ко
ришћену услугу, односно „другог вида плаћања услуге коришћења паркинг
места“, како наводи доносилац оспореног акта. Полазећи од наведеног, као
и да општим актом јединице локалне самоуправе прописана права и оба
везе корисника и даваоца услуге имају значење прописа који обавезује уго
ворне стране при уређивању међусобних односа, следи и да су оспореном
одредбом Одлуке права и обавезе уговорних страна уређени на начин ко
јим се доводи у питање Законом о облигационим односима утврђено оп
ште начело у вези са уређивањем уговорних односа, сагласно коме се у за
снив ању двос траних угов ора полази од начела једнаких вреднос ти и
узајамних давања. Такође, како је оспореном одредбом Одлуке доплатна
карта одређена као накнада за поступање корисника супротно прописа
ном, односно уговореном начину коришћења јавног паркиралишта, а има
јући у виду Одлуком прописане случајеве у којима може настати обавеза
њеног плаћања, доплатна карта за поједина поступања супротно прописа
ним условима коришћења паркиралишта има и елементе накнаде за повре
ду уговором предвиђене новчане обавезе, односно елементе уговорне ка
зне кој а се, саг лас но Зак он у о облиг ац ио н им одн ос им а, не мож е
прописивати, односно уговарати за неизвршење новчане обавезе. Полазе
ћи од наведеног, као и да Закон о комуналним делатностима, на основу ко
га је оспорена Одлука донета, не уређује „доплатну карт у“ ни као начин уго
варања плаћања цене, ни као „други вид плаћања услуге“, оспореном
одредбом члана 20. став 1. Одлуке, по схватању Суда, прописан је „посебан
правни основ“ који даваоцу услуге даје право да стиче приход кроз посеб
ну цену – доплатну карт у која се, с обзиром на случајеве за које је пропи
сано њено плаћање, не може довести у везу са Законом утврђеним елемен
тима за образовање цена. Другим речима, оспореном одредбом Одлуке
прописан је „посебан правни основ“ за заснивање уговорног односа изме
ђу корисника паркиралишта и даваоца услуге на начин којим се доводи у
питање опште начело у заснивању двостраних уговора које претпоставља
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да се у уређивању тих односа полази од једнаке вредности узајамних дава
ња уговорних страна. Стога и доплатна карта коју је корисник дужан да
плати кад поступа супротно одредбама чл. 15. и 18. Одлуке, полазећи од на
чина на који је уређена оспореном одредбом Одлуке има у суштини карак
тер казне за повреду прописом, односно уговором предвиђеног начина ко
ришћења паркиралишта. С тим у вези, Уставни суд је констатовао и да је,
на основу оспорене одредбе Одлуке, ценовником даваоца услуге „доплат
на карта“ одређена као „накнада“ за неплаћање или прекорачење дозвоље
ног времена задржавања на паркиралишту и јавној гаражи, као и да је од
ређена у вишеструко већем износ у од осталих цена истих услуга, односно
у износ у који се не може довести у било какву везу са извршеном (посеб
ном) услугом, односно критеријумом за одређивање њене висине зависно
од уговореног начина плаћања. Такође, оцењујући основаност навода под
носилаца иницијативе, Уставни суд је имао у виду и да је исто поступање
корисника, супротно одредбама члана 15. и члана 18. став 2. Одлуке, про
писано и као повреда Одлуком одређеног начина коришћења паркирали
шта за коју се, поред доплатне карте, на основу одредаба члана 26. став 1.
тач. 2. и 4. Одлуке, кориснику услуге може изрећи и новчана казна за пре
кршај, те да је у том смислу уставноправно неприхватљиво да се корисни
ку утврђује више (различитих) новчаних обавеза по основу истог начина
коришћења паркиралишта. Из наведених разлога оспорена одредба члана
20. став 1. Одлуке, по оцени Суда, није у сагласности са Уставом и законом.
Полазећи од наведеног, а имајући у виду да су остале одредбе члана 20.
Одлуке у непосредној вези са одредбом става 1, којом је прописано плаћа
ње доплатне карте, Уставни суд је утврдио да члан 20. оспорене Одлуке у
целини, у време важења, није био у сагласности с Уставом и законом, од
лучујући као у тачки 1. изреке, Уставни суд констат ује да је овакав став за
узео и у Одлуци IУ-16/2009 од 27. октобра 2011. године, у којој је утврдио
да по садржини идентична одредба члана 21. став 1. Одлуке о јавним пар
киралиштима („Службени лист општине Суботица“, бр. 12/05 и 3/08) није
у сагласности са Уставом и законом.
Поводом иницијативе за оцену уставности и законитости члана 20. и
члана 14. став 2. оспорене Одлуке, Уставни суд је Решењем покренуо посту
пак за оцену уставности и законитости и одредаба члана 10. став 2, члана 14.
ст. 1. и 2. и члана 15. тачка 1. Одлуке из тачке 1. изреке. Полазећи од тога да
је наведеним одредбама Одлуке прописано плаћање накнаде за коришћење
јавног паркиралишта, по оцени Суда, основано се поставило питање шта ко
рисник плаћа предвиђеном накнадом, да ли само накнаду за извршену ко
муналну услугу (управљања и одржавања јавних паркиралишта), сагласно
Закону о комуналним делатностима или евент уално и „накнаду“ за кори
шћење обележених простора за паркирање за које јединица локалне самоу
праве на основу Закона о финансирању локалне самоуправе може да уводи
локалну комуналну таксу. С тим у вези поставило се и питање да ли давалац
комуналне услуге, на основу наведених одредаба Одлуке, наплатом накнаде
за коришћење јавних паркиралишта, евент уално стиче приход и по основу
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коришћења обележених простора за паркирање, које сагласно Закону о фи
нансирању локалне самоуправе представља основ за увођење локалне кому
налне таксе као изворног прихода јединице локалне самоуправе.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да се овде ради о по
стојању закона који (истовремено) дају основ да јединице локалне самоу
праве својим актима на различит начин уређују обавезу плаћања по истом
основу – коришћења простора за паркирање моторних возила (осим гара
жа), и то као накнаду даваоцу услуге сагласно Закону о локалној самоупра
ви и Закону о комуналним делатностима или као локалну комуналну таксу
која је приход јединице локалне самоуправе, сагласно Закону о финанси
рању локалне самоуправе. Полазећи од наведеног, а имајући у виду да на
кнада за коришћење „простора за паркирање моторних возила“ прописана
оспореним одредбама одлуке „покрива“ и трошкове уређивања и одржа
вања јавног паркиралишта, коју делатност као комуналну обавља давалац
комуналне услуге (коришћења) јавног паркиралишта, и по ком основу са
гласно закону има право на одговарајућу накнаду, Уставни суд је у тачки
2. изреке, на основу одредаба члана 57. Закона о Уставном суду, обуставио
поступак за оцену уставности и законитости наведених одредаба Одлуке.
Међутим, имајући у виду да се постојањем закона који дају основ да се у
основи исти односи актима јединице локалне самоуправе уређују на раз
личит начин доводи у питање Уставом утврђено начело владавине права и
јединствености правног поретка, Уставни суд је у раније донетој Одлуци у
предмет у IУ-16/2009, поводом истих правних питања oдлучио да, сагласно
члану 105. Закона о Уставном суду, обавести Народну скупштину о уоче
ним проблемима у остваривању уставности и законитости.
Оцењујући основаност навода иницијатора којима се оспорава устав
ност и законитост одредбе члана 14. став 2. Одлуке, којом је прописано да
накнаду за коришћење посебног паркиралишта плаћа возач или власник
возила, Уставни суд је утврдио да из наведених одредаба Устава и Закона о
комуналним делатностима произлази да се права и обавезе даваоца, одно
сно корисника комуналних услуга, као и начин наплате цене за коришће
ње комуналне услуге, који имају значење обавезујућих правила за даваоце
и за кориснике комуналних услуга, уређују актом јединице локалне само
управе. Стога Скупштина Града Новог Сада, сагласно наведеним одредба
ма Закона о комуналним делатностима, има овлашћење да својим пропи
сом уреди услове за коришћење комуналне услуге јавних паркиралишта и
начин плаћања комуналне услуге, те да у оквиру уређивања тих питања од
реди ко се сматра корисником услуге паркирања, односно ко је дужан да
плати извршење поменуте комуналне услуге. С обзиром на то да се кому
нална услуга пружа давањем на коришћење паркинг места за моторно во
зило и да обавеза плаћања накнаде настаје паркирањем моторног возила на
паркинг месту за чије је коришћење прописана обавеза плаћања накнаде,
по схватању Уставног суда, услуга паркирања извршена је власнику мотор
ног возила, без обзира на то да ли је он у конкретном случају непосредно
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паркирао возило, односно дао налог да се изврши паркирање. Наиме, да
вањем свог возила на коришћење другом лицу, власник возила сагласио се
да преузима прописану обавезу да плати накнаду за извршену услугу ко
ришћења паркинг места – паркирањем возила чији је власник и у случа
ју да лице коме је дао на коришћење своје возило – непосредни корисник
не плати ту накнаду. У овом, као и у случају противправног одузимања во
зила, заштит у свог права по основу штете коју је претрпео плаћањем ко
муналне накнаде за паркирање моторног возила чији је власник, а које је
користило друго лице, са или без његове дозволе, власник возила може да
остварује у поступку пред надлежним органима.
Полазећи од тога да сагласно одредби члана 55. став 1. Закона о Устав
ном суду, Уставни суд у току поступка, а на захтев доносиоца општег ак
та, може застати са поступком и дати могућност доносиоцу општег акта да
у одређеном року отклони уочене неуставности и незаконитости, Устав
ни суд је оценио да се застој поступка, сагласно наведеној одредби Закона,
може одредити само у случају када се оцењује уставност и законитост акта
који је на снази. Будући да је утврдио да је у току поступка пред Уставним
судом оспорени акт престао да важи, Уставни суд је оценио да не постоје
процесне претпоставке да застане са поступком у овој правној ствари ка
ко је то тражено дописом доносиоца акта од 7. априла 2011. године, па је,
на основу одредбе члана 36. тачка 4) Закона о Уставном суду, одлучио као
у тачки 3. изреке. Такође, имајући у виду да је оспорена Одлука престала да
важи даном ступања на снагу Одлуке о јавним паркиралиштима на терито
рији Града Новог Сада, као и да је том одлуком у погледу прописивања оба
везе плаћања доплатне карте задржано у основи истоветно решење као и у
одредбама члана 20. Одлуке о јавним паркиралиштима која је предмет ове
одлуке, Уставни суд је оценио да оспорене одредбе члана 20. Одлуке о јав
ним паркиралиштима у време важења нис у биле у сагласности с Уставом
и законом. Из наведених разлога Уставни суд је и у предмет у IУо-114/2011
који је формиран поводом поднете иницијативе за покретање поступка за
оцену уставности и законитости члана 22. Одлуке o јавним паркиралишти
ма на територији Града Новог Сада („Службени лист града Новог Сада“, бр.
4/10 и 5/10), на истој седници донео Решење којим је покренуо поступак за
оцену уставности и законитости ове одлуке Града Новог Сада.
Уставни суд је, сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 1) Закона о Устав
ном суду, у тачки 4. изреке одбацио иницијативу за оцену уставности и за
конитости одлука о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних во
зила, јер је оценио да наведени акти представљају акте пословне политике
даваоца комуналне услуге, односно појединачне акте, за чију оцену Устав
ни суд, сагласно одредбама члана 167. Устава, није надлежан.
Суд је, сагласно одредби члана 56. став 3. Закона о Уставном суду, одба
цио захтев за доношење „привремене мере којом ће обуставити од приме
не оспорене одредбе до коначне одлуке у поступку оцене уставности“, јер
је донео коначну одлуку, као у тачки 5. изреке.
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Полазећи од изложеног, Уставни суд је, на основу одредаба члана 36.
став 1. тач. 1) и 4), члана 45. тач. 1) и 4) и члана 46) тач. 3), 5) и 7) Закона о
Уставном суду и члана 82. тачка 1. и члана 84. Пословника о раду Уставног
суда, донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: IУл-101/2008 од 24. новембра 2011. године („Службени гласник РС“, број 99/11)

Одлука о водоводу и канализацији
(„Службени гласник града Ваљева“, број 6/09)
– члан 37.
Према законом прописаним начелима за одређивање цена комунал
них услуга, цене комуналних услуга одређују се на јединствен начин према
свим потрошачима, а различито могу бити утврђене само за различите
категорије потрошача, под условом да се заснивају на различитим трошко
вима обезбеђивања комуналне услуге. Из тих разлога, обавеза корисника
у насељеном месту Дивчибаре утврђена је супротно закону, јер се за исте
категорије потрошача одређује различит начин обрачуна, односно висина
накнаде за комуналну услугу.
Уставни суд донео је
ОДЛУКА
1. Утврђује се да одредбе члана 37. Одлуке о водоводу и канализацији
(„Службени гласник града Ваљева“, број 6/09), нис у у сагласности са Уста
вом и законом.
2. Одбацује се захтев за „обуставу извршења“ члана 37. Одлуке из тачке 1.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности одредаба члана 37. Одлуке наведене у изреци. Подносилац ини
цијативе сматра да се оспореним чланом Одлуке којим се прописује обаве
за корисника у насељеном месту Дивчибаре чија је потрошња мања од пет
кубних метара месечно да плаћају накнаду за одржавање погонске спрем
ности водовода у висини цене за наведену количину воде, иако им није ис
поручена, доводе у неједнак положај у однос у на грађане потрошаче у истом насељеном месту чија је месечна потрошња већа од пет метара кубних
воде који такву обавезу немају, већ плаћају воду према утрошеној количи
ни. Стога је наведеним чланом Одлуке, по мишљењу подносиоца иници
јативе, повређено уставно начело једнакости грађана будући да се за исту
категорију потрошача пропис ује различит начин наплате потрошње. По
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мишљењу подносилаца друге иницијативе, оспорени члан 37. Одлуке о во
доводу и канализацији није у сагласности са одредбама Устава које јемче
једнак правни положај на тржишту, као и одредбама чл. 12. и 16. Закона о
заштити потрошача („Службени гласник РС“, број 79/05), којима се забра
њује дискриминација потрошача у погледу цене услуга и количине произ
вода, као и услова за испоруку купљених производа, односно пружених
услуга потрошачима. Предложили су да Суд обустави извршење оспоре
ног члана Одлуке.
У одговору доносиоца оспореног акта се наводи да је Одлука о водово
ду и канализацији донета у складу са овлашћењем скупштине града Ваље
ва садржаним у одредбама чл. 2, 4. и 13. став 1. Закона о комуналним делат
ностима („Службени гласник РС“, бр. 16/97 и 42/08), којима је прописано
да скупштина општине пропис ује услове и начин организовања послова у
вршењу комуналних делатности (у које спада и пречишћавање и дистри
буција воде и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода),
као и услове за коришћење комуналних производа, односно комуналних
услуга. Даље се наводи да је на Дивчибарама за потребе корисника изгра
ђен систем водоснабдевања чији капацитет обезбеђује уредно снабдевање
и сталних и повремених корисника воде. Како ЈКП „Водовод и канализаци
ја“ има обавезу да непрекидно одржава водоводну и канализациону мрежу
у стању функционалне исправности, сваког месеца се свим корисницима
на Дивчибарама факт урише накнада за одржавање погонске спремности
водовода у вредности пет кубних метара воде, те се након очитавања во
домера и утврђивања потрошње корисницима чија је месечна потрошња
већа од пет кубних метара факт урише само разлика између остварене по
трошње и већ плаћене накнаде за одржавање погонске спремности. По
што обезбеђивање непрекидног рада изграђеног капацитета водоснабде
вања кошта независно од тога да ли се користи или не, смисао оспорених
одредаба Одлуке, како се наводи у одговору, јесте управо да све кориснике
јавне водоводне мреже на Дивчибарама стави у равноправан положај та
ко што ће равноправно учествовати у плаћању оног дела трошкова систе
ма водоснабдевања који не зависе од тога да ли се систем користи или не
у пуном капацитет у.
У поступку пред Уставним судом утврђено је да је оспорену Одлуку о во
доводу и канализацији („Службени гласник града Ваљева“, број 6/09) Скуп
штина града Ваљева донела на основу одредаба чл. 2. и 4. и члана 13. став 1. За
кона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 16/97 и 42/08)
и члана 17. став 1. тачка 5. и члана 35. Статута града Ваљева („Службени гла
сник града Ваљева“, број 19/08). Оспореним чланом 37. Одлуке о јавном во
доводу и канализацији прописано је да рачун за испоручену воду и за прику
пљање и одвођење отпадних вода за кориснике у насељеном месту Дивчибаре,
чија је месечна потрошња мања од пет кубних метара, садржи сваког месеца
накнаду за одржавање погонске спремности водовода у вредности пет куб
них метара испоручене воде и пет кубних метара испуштене воде уколико
корисник користи јавну канализацију (став 1), а корисницима у насељеном
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месту Дивчибаре чија је месечна потрошња воде већа од пет метара кубних
потрошња воде наплаћује се према потрошњи. (став 2).
Уставом Републике Србије је утврђено: да су пред Уставом и законом
сви једнаки и да је забрањена свака дискриминација, непосредна или по
средна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне
припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или
другог уверења, имовног стања, култ уре, језика, старости и психичког или
физичког инвалидитета (члан 21. ст. 1. и 3); да сви имају једнак положај на
тржишту (члан 84. став 1); да Република штити потрошаче (члан 90. став
1); да град има надлежности које су Уставом поверене општини, а законом
му се могу поверити и друге надлежности (члан 189. став 3); да општина,
преко својих органа, у складу са законом, поред осталог, уређује и обезбе
ђује обављање и развој комуналних делатности (члан 190. став 1. тачка 1).
Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број 79/05) у од
нос у на који је тражена оцена законитости оспорене Одлуке престао је да
важи 1. јануара 2011. године, даном почетка примене Закона о заштити по
трошача („Службени гласник РС“, број 73/10). Закон о заштити потроша
ча, који је на снази, и у однос у на који се, сагласно одредбама члана 167.
Устава, врши оцена законитости, у одредбама чл. 83. до 92. уређује услуге
од општег економског интереса. Наведеним Законом, прописано је, поред
осталог, да је у поступку прикључења потрошача на дистрибутивну мрежу
трговац дужан да избегава дискриминацију потрошача и цену обрачунава
према стварним трошковима пружених услуга (члан 83. став 2. тач. 2) и 3)).
Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 16/97
и 42/08), на основу кога је оспорена Одлука донета, било је прописано да су
комуналне делатности у смислу тог закона делатности производње и испо
руке комуналних производа и пружање комуналних услуга, који су незамен
љив услов живота и рада грађана и других субјеката на одређеном просто
ру, поред осталог и пречишћавање и дистрибуција воде и пречишћавање
и одвођење атмосферских и отпадних вода (члан 4. став 1. тач. 1) и 2)), да
општина обезбеђује организовано и трајно обављање и развој комуналних
делатности, а нарочито материјалне, техничке и друге услове за изградњу,
одржавање и функционисање комуналних објеката и за обезбеђивање тех
ничког и технолошког јединства система (члан 6. став 1. тачка 1)); да скуп
штина општине прописује услове и начин организовања послова у вршењу
комуналних делатности и услове за коришћење комуналних производа, а
нарочито права и обавезе јавног комуналног или другог предузећа, одно
сно предузетника, који обављају комуналну делатност и корисника кому
налних производа и услуга и начин наплате цене (члан 13. став 1. тачка 3)),
да се средства за обављање и развој комуналних делатности обезбеђују из
прихода од продаје комуналних производа, односно услуга, самодоприно
са и других извора у складу са законом (члан 22. став 1), а одредбама чла
на 24. били су прописани елементи за образовање цена комуналних услуга.
Закон о комуналним делатностима на основу кога је оспорена Одлука до
нета престао је да важи 2. децембра 2011. године, даном ступања на снагу
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Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 89/11).
И Закон о комуналним делатностима који је на снази, као и раније важе
ћи Закон о комуналним делатностима, пропис ује: да су комуналне делат
ности, поред осталих, снабдевање водом за пићем и пречишћавање и од
вођење атмосферских и отпадних вода, као и да су наведене делатности од
општег економског интереса у смислу прописа о заштити потрошача (члан
2. став 3. тач. 1) и 2) и став 4); да скупштина јединице локалне самоуправе
одлукама пропис ује начин обављања комуналне делатности, као и општа
и посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника
услуга на својој територији, укључујући и начин плаћања цене комуналне
услуге, начин вршења контроле коришћења и наплате комуналне услуге, те
да се одлука скупштине јединице локалне самоуправе, која пропис ује оп
шта и посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности и кори
сника комуналних услуга, непосредно примењује на све уговорне односе
вршилаца комуналне делатности са корисницима комуналних услуга као
општи услови пословања (члан 13. ст. 1. и 2). Законом су прописана наче
ла и елементи за одређивање цена комуналних услуга (чл. 25. и 26), поред
осталог, одређивања цена на начелу непостојања разлике у ценама између
различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различи
тим трошковима обезбеђивања комуналне услуге (члан 25. став 1. тачка 5)),
те да ако се за различите категорије корисника комуналних услуга приме
њују различити методи обрачуна, водиће се рачуна да цена буде сразмерна
са трошковима пружања те услуге (члан 25. став 2. ).
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да су предметном Од
луком о водоводу и канализацији прописани општи услови и начин орга
низовања послова у вршењу комуналних делатности пречишћавања и ди
стрибуције воде, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода,
као и услови за коришћење комуналних производа и комуналних услуга на
територији града Ваљева коју покрива систем јавног водовода и јавне ка
нализације (члан 1), да су корисници комуналних услуга физичка и прав
на лица и приватни предузетници који су прикључени на јавни водовод
и канализацију у складу са законом и овом одлуком (члан 2. тачка 12); да
комуналне делатности из члана 1. ове одлуке као и управљање јавним во
доводом и јавном канализацијом на територији града Ваљева обавља Јав
но комунално предузеће „Водовод Ваљево“ (члан 4); да се потрошња воде
утврђује мерењем преко водомера, да је јединица за мерење утрошене во
де метар кубни, односно 1000 литара, а да се за кориснике – физичка лица
за које нема услова за уградњу водомера у складу са овом одлуком, потро
шња воде за месец дана утврђује паушално у износ у од 8 кубних метара по
члану домаћинства (члан 29. ст. 1. до 4); да накнаду за пречишћавање и од
вођење отпадних вода плаћају корисници јавне канализације и да висину
накнаде за коришћење јавне канализације утврђује ЈКП „Водовод Ваљево“
уз сагласност градоначелника града Ваљева по једном кубном метру утро
шене воде за пиће, односно по једном кубном метру упуштене индустриј
ске воде (члан 58).
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Из наведених одредаба Одлуке произлази обавеза корисника услуга ЈП
„Водовод Ваљево“ да плаћају накнаду за утрошену воду за пиће и за кори
шћење јавне канализације, према количини утрошене воде, а по цени која
је за одговарајућу јединицу утрошене воде одређена актом јавног комунал
ног предузећа. Такође, сагласно наведеној Одлуци, корисници комуналне
услуге коју пружа ЈП „Водовод Ваљево“ који имају потрошњу мању од пет
метара кубних воде месечно, а који нису у насељеном месту Дивчибаре, не
мају посебно утврђену обавезу да плаћају накнаду за одржавање погонске
спремности водовода. Међутим, када је реч о корисницима услуге у насе
љеном месту Дивчибаре, оспореним чланом 37. Одлуке прописан је разли
чит начин обрачуна накнаде за комуналну услугу Јавног комуналног преду
зећа тако што корисници који имају месечну потрошњу која је мања од пет
(односно десет) кубних метара воде плаћају тзв. накнаду за одржавање по
гонске спремности водовода у висини цене од пет (односно десет ) кубних
метара воде, па и када нис у уопште користили воду (став 1). Такође и ко
рисници насељеног места Дивчибаре који имају месечну потрошњу изнад
пет кубних метара воде – прво, немају обавезу да плаћају месечну накнаду
за одржавање погонске спремности водовода, и друго, плаћају услугу пре
ма количини испоручене воде, али само под условом да им је месечна по
трошња већа од пет кубних метара воде (став 2). Како је оспореним чланом
37. Одлуке утврђена обавеза плаћања посебне накнаде за одржавање по
гонске спремности водовода једино за кориснике у насељеном месту Див
чибаре који имају потрошњу мању од пет (односно десет) кубних метара
воде а да такву обавезу немају и остали корисници ЈКП „Водовод Ваље
во“ који имају потрошњу мању од пет (односно десет) кубних метара воде,
као и да остали корисници у насељеном месту Дивчибаре плаћају накнаду
према количини утрошене воде само под условом да им је потрошња већа
од пет кубних метара воде, а да такав услов није прописан за остале кори
снике Јавног предузећа, оспореним чланом 37. Одлуке, по оцени Суда, оба
веза корисника у насељеном месту Дивчибаре утврђена је супротно зако
ном прописаним начелима за одређивање цена комуналних услуга, јер се
за исте категорије потрошача одређује различит начин обрачуна, односно
висина накнаде за комуналну услугу. Наиме, из наведених начела за обра
зовање цена комуналних услуга, по схватању Суда, следи да се цене кому
налних услуга одређују на јединствен начин према свим потрошачима, као
и да се различите цене могу утврдити само за различите категорије потро
шача, под условом да се разлика заснива на различитим трошковима обез
беђивања комуналне услуге. Из наведених разлога оспорени члан Одлуке,
по оцени Суда, није у сагласности са законом.
Будући да, сагласно одредби члана 195. став 2. Устава, стат ути, одлуке
и сви други општи акти аутономних покрајина и јединица локалне самоу
праве морају бити сагласни са законом, то оспорени члан 37. Одлуке није
у сагласности ни са Уставом.
Уставни суд је, сагласно одредби члана 53. став 2. Закона о Уставном су
ду („Службени гласник РС“, број 109/07), одлучио без доношења решења о
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покретању поступка, јер је оценио да је у току претходног поступка прав
но стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање.
Како је у овој ствари донео коначну одлуку, Уставни суд је, сагласно од
редби члана 56. став 3. Закона о Уставном суду, одбацио захтев за „обуста
ву извршења“ оспорених одредаба члана 37. Одлуке.
Полазећи од наведеног, Уставни суд је, на основу одредаба члана 45. тач.
1) и 4) и члана 46. тачка 3) Закона о Уставном суду и члана 84. Пословника
о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), до
нео Одлуку као у изреци.
На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе члана 37. Одлуке из тач
ке 1. изреке престају да важе даном објављивања Одлуке Уставног суда у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Одлука Уставног суда
Број: IУл-362/2009 од 22. децембра 2011. године

(„Службени гласник РС“, број 13/12)

Одлука о условима и начину поверавања права коришћења
природног лековитог фактора у Сокобањи
(„Службени лист општине Сокобања“, број 13/09) – члан 8.
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима
и начину поверавања права коришћења
природног лековитог фактора у Сокобањи
I бр. 011-17/2010 од 29. марта 2010. године – члан 1. став 1. ал. 8. и 9.
Уставом је одређено да су природна богатства у државној имовини
и да се користе под условима и на начин предвиђен законом, а Законом
о бањама утврђена је обавеза корисника природног лековитог фактора
у бањи да плаћа накнаду за њено коришћење и прописано да висину те
накнаде одређује Народна скупштина, те следи да скупштина општине
није надлежна, нити овлашћена да утврђује висину накнаде за коришће
ње природног лековитог фактора.
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
Утврђује се да одредбе члана 8. Одлуке о условима и начину поверава
ња права коришћења природног лековитог фактора у Сокобањи („Службе
ни лист општине Сокобања“ број 13/09) и одредбе члана 1. став 1. ал. 8. и
9. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину поверава
ња права коришћења природног лековитог фактора у Сокобањи I бр. 01117/2010 од 29. марта 2010. године, које је донела Скупштина општине Со
кобања, нис у у сагласности са Уставом и законом.
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Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оце
ну законитости члана 8. Одлуке о условима и начину поверавања права
коришћења природног лековитог фактора у Сокобањи („Службени лист
општине Сокобања“, број 13/09), делу који се односи на утврђивање и но
минално исказивање висине накнаде за коришћење природног лековитог
фактора по м3 утрошене термалне воде, и Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о условима и начину поверавања права коришћења природног ле
ковитог фактора у Сокобањи од 29. марта 2010. године, у делу који се одно
си на одређивање јединствене накнаде у номиналном износ у на годишњем
нивоу, за здравствене установе на територији општине Сокобања које ко
ристе природни лековити фактор. У иницијативи се наводи: да је чланом
13. Закона о бањама предвиђено да корисник природног лековитог факто
ра у бањи плаћа накнаду за његово коришћење; да се накнада плаћа пре
ма количини искоришћеног природног лековитог фактора; да висину на
кнаде утврђује Народна скупштина; да Народна скупштина до данас није
утврдила висину за коришћење природног лековитог фактора; да Влада ни
је дала сагласност на програм коришћења средстава остварених од те на
кнаде; да је Уставни суд о истом правном питању одлучивао у раније во
ђеном поступку и донео одлуку IУ-116/2008, којом је утврђено да одредбе
чл. 4, 7. и 13. раније важеће Одлуке о поверавању права коришћења при
родног лековитог фактора у Сокобањи нис у у сагласности са Уставом и за
коном. Стога се истиче да су оспорене одлуке незаконите а не производе
правно дејство.
У одговору доносиоца акта наводи се: да је Законом о бањама пропи
сано да се општина на чијем се подручју налази бања, стара о њеном очу
вању, коришћењу, унапређењу и управљању; да општина, уз сагласност
Владе, даје домаћем правном или физичком лицу право коришћења при
родног лековитог фактора у бањи, при чему се природним лековитим фак
тором сматрају термална и минерална вода, гас и лековито блато; да кори
сник плаћа накнаду за коришћење природног лековитог фактора у бањи, и
то према количини искоришћеног природног лековитог фактора, те да ви
сину накнаде утврђује Народна Скупштина. Како Народна Скупштина, по
наводима доносиоца акта, до данас није утврдила висину накнаде, а та на
кнада представља јавни приход који припада општини, то је општина Со
кобања својом Одлуком испунила ову правну празнину. Такође се наводи
да Влада није дала сагласност на оспорене одлуке, да је локална самоупра
ва, утврдила цену за коришћење природног лековитог фактора уз сагла
сност корисника и да подносилац иницијативе непрекидно до данас кори
сти природни лековити фактор, па сматрају да је иницијатива неоснована.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио: да је оспорену Од
луку донела Скупштина општине Сокобања, на седници од 27. маја 2009.
године, а оспорена Одлука о изменама и допунама ове одлуке донета је
на седници исте скупштине од 29. марта 2010. године; да Влада није дала
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сагласност на оспорене одлуке; да су текстом основне Одлуке одређена прав
на и физичка лица којима се може поверити право коришћења природног
лековитог фактора (термалне воде); да су одређени услови, начин и посту
пак поверавања и праћења права коришћења лековитог фактора; да сагла
сност на одлуку даје Влада Републике Србије.
Оспореном одредбом члана 8. Одлуке, утврђено је: да се накнада за утро
шени природни лековити фактор утврђује према количини искоришће
ног природног лековитог фактора у износ у од 10 динара по метру кубном
утрошеног природног фактора (став 1); да ће се утврђена висина накнаде
примењивати до одређивања накнаде за искоришћени природни лекови
ти фактор од стране Народне скупштине Републике Србије (став 2); да ће
се утврђена накнада из става 1. овог члана усаглашавати за раст трошко
ва на мало према индекс у на мало у Републици Србији (став 3) и да ће се,
на основу количине и цене утрошеног природног лековитог фактора, за
дужење за исплат у накнаде одредити решењем Општинске управе општи
не Сокобања. Одредбама чл. 9. до 14. Одлуке, предвиђена су права и обаве
зе корисника природног лековитог фактора и прописано је да ће се ближи
услови о начину коришћења природног лековитог фактора одредити угово
ром. Садржај чл. 14. и 15. Одлуке представљају прелазне и завршне одредбе.
Оспореним одредбама члана 1. став 1. ал. 8. и 9. Одлуке о изменама и
допунама Одлуке допуњен је члан 8. основне Одлуке, тако што су иза ста
ва 1. додата два нова става која гласе:
„Здравственим установама из Плана мреже са болничким постељама
на територији општине Сокобања које у обављању здравствене делатности
користе природни лековити фактор, одређује се јединствена накнада на го
дишњем нивоу у износ у од 2.400.000,00 динара.
Здравственим установама из става 2. овог члана за 2010. годину одре
ђује се јединствена накнада у износ у од 2.000.000,00 динара.“
Поднетом иницијативом затражена је оцена законитости оспорених
одлука, али се спорна правна питања, по својој правној природи, односе на
надлежности и овлашћења државних органа и органа локалне самоуправе
која су начелно заснована на одговарајућим одредбама Устава, па је стога
извршена оцена уставности оспорених одлука са Уставом Републике Србије.
Одредбом члана 87. Устава утврђено је: да су природна богатства, добра
за које је законом одређено да су од општег интереса и имовина коју користе
органи Републике Србије у државној имовини, те да у државној имовини
могу бити и друге ствари и права у складу са законом (став 1); да физичка
и правна лица могу стећи поједина права на одређеним добрима у општој
употреби, под условима и на начин предвиђен законом (став 2); да се при
родна богатства користе под условима и на начин предвиђен законом (став
3), као и то да се имовина аутономних покрајина и јединица локалне само
управе, начин њеног коришћења и располагања утврђује законом (став 4).
Према одредби члана 91. став 1. Устава, средства из којих се финансирају
надлежности Републике Србије, аутономних покрајина и јединица локалне
самоуправе обезбеђују се из пореза и других прихода утврђених законом.
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Законом о бањама („Службени гласник РС“, број 80/92) утврђени су
услови, начин и поступак утврђивања подручја које се сматра бањом. Пре
ма члану 1. Закона, бања је подручје на коме постоји и користи се један
или више природних лековитих фактора, при чему се природним лекови
тим фактором сматрају термална и минерална вода, ваздух, гас и лекови
то блато (peloid) чија су лековита својства научно испитана и доказана у
складу са овим законом и бања представља природно добро од општег ин
тереса којим управља држава под условима и на начин утврђен овим зако
ном. Подручје које се сматра бањом, према члану 3. став 1. Закона, утврђу
је Влада. Законом је прописано да се општина на чијем се подручју налази
бања, стара о њеном очувању, коришћењу, унапређењу и управљању (члан
4) и да се заштита, унапређење и коришћење подручја бање врши у скла
ду са овим законом и законима којима је уређена заштита природних до
бара и заштита животне средине (члан 7). Према члану 10. став 1. Закона,
општина је овлашћена да даје право коришћења природног лековитог фак
тора домаћем правном или физичком лицу уз сагласност Владе Републи
ке Србије. Одредбама члана 13. Закона прописано је: да корисник природ
ног лековитог фактора у бањи плаћа накнаду за његово коришћење (став
1); да се накнада плаћа према количини искоришћеног природног лекови
тог фактора (став 2); да висину накнаде из става 1. овог члана утврђује На
родна скупштина (став 3); да су средства остварена од накнаде из става 1.
овог члана приход буџета општине, а користе се према програму који до
носи Скупштина општине на чијем се подручју налази бања за очување, ко
ришћење и унапређивање бање (став 4), те да на програм из става 4. овог
члана сагласност даје Влада (став 5).
Уставни суд указује да, према одредби члана 36. став 1. Закона о финан
сирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06), Републи
ка уступа јединици локалне самоуправе приходе од накнада остварених на
територији јединице локалне самоуправе у складу са законом, па, између
осталог, и приход од накнаде за коришћење природног лековитог факто
ра (тачка 8). Такође се указује да је Законом о водама („Службени гласник
РС“, број 30/10) прописано да се одредбе овог закона односе и на термалне
и минералне воде (члан 2. став 1), да се накнада за коришћење водног до
бра плаћа за термалне воде према количини м3 захваћене воде (члан 156.
став 1. тачка 3)), те да Влада утврђује висину накнаде за коришћење вод
ног добра (члан 191).
Упоредном анализом наведених одредаба Устава, закона и оспорених
одредаба обеју одлука, Уставни суд је утврдио да јединица локалне самоу
праве није надлежна нити овлашћена да својом одлуком утврђује висину
накнаде за коришћење природног лековитог фактора. Наиме, како је напред
наведено, Уставом је одређено да су природна богатства у државној имови
ни и да се користе под условима и на начин предвиђен законом. Законом
о бањама који, у конкретном случају, представља правни основ за доно
шење оспорене Одлуке, па и Одлуке о њеним изменама и допунама, утвр
ђена је обавеза корисника природног лековитог фактора у бањи да плаћа
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накнаду за њено коришћење, а да висину те накнаде одређује Народна скуп
штина. Стога, по оцени Уставног суда, одредбе члана 8. оспорене Одлуке
нису у сагласности са Уставом и законом, јер Скупштина општине Сокоба
ња није надлежна нити овлашћена да утврди висину накнаде за коришће
ње природног лековитог фактора.
Из истих разлога Уставни суд је утврдио да нис у у сагласности са Уста
вом и законом ни одредбе члана 1. став 1. ал. 8. и 9. Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о условима и начину поверавања права коришћења при
родног лековитог фактора у Сокобањи којима је одређена јединствена на
кнада у номиналном износ у на годишњем нивоу за коришћење природног
лековитог фактора.
Уставни суд је, сагласно члану 53. став 2. Закона о Уставном суду („Слу
жбени гласник РС“, број 109/07), одлучио без доношења решења о покре
тању поступка, с обзиром на то да Уставни суд по истом правном питању
има изграђен став изражен у предмет у IУ-116/2008 („Службени гласник
РС“, број 22/10).
Сходно изложеном, Уставни суд је, на основу одредаба члана 45. тач. 1)
и 4) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.
На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе Одлуке о условима и начи
ну поверавања права коришћења природног лековитог фактора у Сокоба
њи и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину поверава
ња права коришћења природног лековитог фактора у Сокобањи, наведених
у изреци, престају да важе даном објављивања ове одлуке Уставног суда у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Одлука Уставног суда
Број: IУо-937/2010 од 8. септембра 2011. године („Службени гласник РС“, број 79/11)

4.6 Стамбена област
Правилник о критеријумима за расподелу станова
солидарне стамбене изградње општине Лучани буџетским
корисницима, број 06-57/10-01
Законом о локалној самоуправи утврђена је подела надлежности из
међу органа јединице локалне самоуправе тако што је доношење општих
аката, осим изузетка прописаног законом, у надлежности скупштине, а
не општинског већа као извршног органа. Стога је Општинско веће, до
ношењем оспореног Правилника, изашло из оквира своје надлежности,
што овај општи акт чини несагласним са законом.
Оспорени Правилник је несагласан и са Уставом, јер према одредби
члана 195. став 2. Устава, општи акти јединица локалне самоуправе морају
бити сагласни са законом.
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Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
1. Утврђује се да Правилник о критеријумима за расподелу станова со
лидарне стамбене изградње општине Лучани буџетским корисницима, број
06-57/10-01, који је донело Општинско веће општине Лучани на седници одр
жаној 17. децембра 2010. године, није у сагласности са Уставом и законом.
2. Одбацује се захтев за обуставу извршења аката, односно радњи пред
узетих на основу Правилника из тачке 1.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности и законитости Правилника наведеног у тачки 1. изреке. Устав
ност Правилника оспорена је са становишта одредаба члана 21. и члана 58.
став 2. Устава Републике Србије, из разлога што, по мишљењу иницијато
ра, станови из Фонда солидарности нис у станови у државној својини, те се
не могу давати само корисницима буџетских средстава, и Општинско веће
општине Лучани је овим правилником практично извршило национали
зацију станова који су прибављени средствима солидарности. Законитост
Правилника оспорена је са становишта одредаба Закона о средствима у сво
јини Републике и одредаба Уредбе о решавању стамбених потреба изабра
них, постављених и запослених лица код корисника средстава у друштве
ној својини, у погледу надлежности за доношење оспореног Правилника.
Иницијативом је затражена привремена мера обуставе извршења аката, од
носно радњи предузетих на основу оспореног Правилника.
У одговору доносиоца оспореног акта наводи се: да је Правилник и
даље на снази, да је објављен истицањем на огласним таблама Општинске
управе и других буџетских корисника, да је Скупштина општине Лучани
на седници одржаној 4. јуна 2010. године донела Одлуку о укидању Фон
да за солидарну стамбену изградњу; да је том одлуком утврђено да Фонд
од непокретности поседује два стана и одређени износ новчаних средста
ва на рачуну, да је истом одлуком Скупштина општине Лучани овластила
и обавезала Општинско веће да донесе оспорени Правилник, те да је Оп
штинско веће општине Лучани, доносећи оспорени Правилник, поступи
ло по налогу Скупштине општине Лучани.
У спроведеном поступку Уставни суд је извршио оцену уставности и
законитости оспореног Правилника иако Правилник, према наводима до
носиоца акта, није у примени, а имајући у виду чињеницу да је оспорени
Правилник и даље на снази, односно да је у правном поретку.
Надлежност општине утврђена је одредбама члана 190. Устава Републике
Србије, према којима послове из Уставом утврђене надлежности, општина
преко својих органа, врши у складу са законом. Такође, према одредби чла
на 195. став 2. Устава, стат ути, одлуке и сви други општи акти аутономних
покрајина и јединица локалне самоуправе морају бити сагласни са законом.
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Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07)
прописано је: да у вршењу своје надлежности, јединица локалне самоупра
ве доноси прописе самостално, у складу са својим правима и дужностима
утврђеним Уставом, законом, другим прописом и стат утом (члан 5. став 1);
да скупштина општине, у складу са законом, између осталог, доноси про
писе и друге опште акте (члан 32. тачка 6)); да је општинско веће извршни
орган општине (члан 42); да општинско веће предлаже стат ут, буџет и дру
ге одлуке и акте које доноси скупштина (тачка 1)), непосредно извршава
и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине (тач
ка 2)), доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупшти
на општине не донесе буџет пре почетка фискалне године (тачка 3)), врши
надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општин
ске управе који нис у у сагласности са законом, стат утом и другим општим
актом или одлуком које доноси скупштина општине (тачка 4)), решава у
управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, пред
узећа и установа и других организација у управним стварима из надлежно
сти општине (тачка 5)), стара се о извршавању поверених надлежности из
оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине (тачка
6)) и поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начел
нике управа за поједине области (тачка 7)) (члан 46).
Полазећи од изложене садржине одредаба Закона о локалној самоу
прави, Уставни суд је оценио да је овим законом утврђена расподела над
лежности између органа локалне власти, тако што је доношење општих
аката, осим акта из члана 46. тачка 3), у надлежности скупштине јединице
локалне самоуправе, а не општинског већа као извршног органа. Стога је
Уставни суд утврдио да је Општинско веће општине Лучани, доношењем
оспореног Правилника, изашло из оквира своје надлежности утврђене од
редбама члана 46. Закона, што овај општи акт чини несагласним са законом.
По оцени Уставног суда, оспорени Правилник је несагласан и са Уста
вом, будући да, према одредби члана 195. став 2. Устава, општи акти једи
ница локалне самоуправе морају бити сагласни са законом.
Полазећи од изнете оцене о ненадлежности Општинског већа општи
не Лучани за доношење оспореног Правилника, Уставни суд се није даље
упуштао у оцену уставности и законитости његове садржине.
С обзиром на то да је у току поступка правно стање потпуно утврђено
и да су прикупљени подаци пружали поуздан основ за одлучивање, Устав
ни суд је, сагласно одредби члана 53. став 2. Закона о Уставном суду („Слу
жбени гласник РС“, број 109/07), одлучио без доношења решења о покре
тању поступка.
Како је Уставни суд донео коначну одлуку, захтев за обуставу изврше
ња појединачних аката или радњи предузетих на основу одредаба оспо
реног Правилника је одбацио, сагласно одредби члана 56. став 3. Закона о
Уставном суду.
Сходно изложеном, Уставни суд је, на основу одредаба члана 45. тач.
1) и 4) Закона о Уставном суду и члана 84. Пословника о раду Уставног су
да („Службени гласник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), одлучио као у изреци.
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На основу члана 168. став 3. Устава, Правилник о критеријумима за
расподелу станова солидарне стамбене изградње општине Лучани буџет
ским корисницима, број 06-57/10-01, који је донело Општинско веће оп
штине Лучани, престаје да важи даном објављивања Одлуке Уставног суда
у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Одлука Уставног суда
Број: IУо-47/2011 од 10. новембра 2011. године

(„Службени гласник РС“, број 91/11)

5. ОСТАЛИ ОПШТИ АКТИ

5.1. Општи акти установа
Правилник о начину обрачуна и исплате зарада
запослених у стоматолошкој здравственој заштити
Дома здравља Лесковац,
број 1897 од 30. новембра 2007. године
Закон о платама у државним органима и јавним службама и Уредба
која је донета на основу овог закона предвиђају да запослени у здравстве
ним установама (па и у стоматолошкој здравственој заштити) примају за
свој рад плате, а не зараде, што значи да се плате као накнаде за рад запо
сленима не могу исплаћивати према правилницима, већ искључиво пре
ма Закону о платама у државним органима и јавним службама и одгова
рајућој Уредби. Начин стицања средстава за рад стоматолошке службе у
оквиру дома здравља не може бити основ за различито утврђивање на
кнада за рад појединих категорија запослених у стоматолошкој здравстве
ној заштити у једном истом правном лицу (дому здравља).
Како Закон о раду, Закон о здравственој заштити и Закон о здравстве
ном осигурању, који су наведени као правни основ за доношење оспо
реног Правилника, не утврђују овлашћење за управне одборе домова
здравља да, у материјалноправном смислу, могу доносити акте којима
уређују стицање, елементе, начин обрачуна и исплате зарада појединим
категоријама запослених у стоматолошкој здравственој заштити у дому
здравља као здравс твеној установи, нити било који акт (инс трукција,
налог или упутство) Министарства здравља може представљати ваљан
правни основ за доношење таквог акта, то је доносилац оспореног Пра
вилника прекорачио границе законских овлашћења, што оспорени акт
чини несагласним са законом.
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
Утврђује се да Правилник о начину обрачуна и исплате зарада запосле
них у стоматолошкој здравственој заштити Дома здравља Лесковац, број
1897 од 30. новембра 2007. године, није у сагласности са законом.
Образложење
I
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за утвр
ђивање неуставности и незаконитости Правилника наведеног у изреци. У
иницијативи се истиче да је оспорени Правилник у супротности са одред
бама чл. 3, 8, 9, 10. и 107. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05
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и 61/05), као и одредбама члана 172. Закона о здравственој заштити („Слу
жбени гласник РС“, број 107/05). Међутим, како се не наводе одредбе Устава
Републике Србије за које се сматра да су повређене оспореним Правилни
ком, ова иницијатива се искључиво односи на оцену законитости оспоре
ног акта. Поред овога, у иницијативи се истиче да је доношење Правилника
само за један део организационе целине Дома здравља Лесковац у супрот
ности са одредбама чл. 3, 8, 9. и 10. Закона о раду којим је одређен међу
собни однос закона, колективних уговора, правилника о раду и уговора о
раду. Наиме, истиче се да је Управни одбор Дома здравља Лесковац, мимо
наведених законских прописа, регулисао питање обрачуна исплате зарада
само за део Дома здравља Лесковац (стоматолошку службу), иако у окви
ру своје организационе целине има више организационих делова на које
се Правилник не односи. У иницијативи се посебно наглашава да су зара
де запослених у здравственим установама регулисане Законом о платама
у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број
34/01), односно одговарајућом уредбом Владе, те да износи зарада предви
ђени овим прописима представљају минимум зараде која се мора исплати
ти у здравственим установама, а да се већи износи зарада и начин вредно
вања радног учинка, као елемента за одређивање зарада, морају претходно
уредити колективним уговором у здравственој установи. Иницијатор, та
кође, сматра да се одредбама чл. 10. и 11. Правилника не уређују критери
јуми и елементи на основу којих се укупан износ средстава од пружених
услуга у току једног месеца умањује, нити критеријуми и мерила за деобу
зарада на основу радног учинка.
На захтев Уставног суда, доносилац оспореног акта је доставио одговор
у коме је истакао да је доношењем Закона о здравственом осигурању („Слу
жбени гласник РС“, број 107/05), почев од 2006. године, дошло до проме
не у финансирању стоматолошке здравствене заштите, јер је смањен вели
ки број здравствених услуга у стоматолошкој заштити које падају на терет
Републичког завода за здравствено осигурање, односно да је уведен вели
ки број услуга које се финансирају на терет пацијената. Указано је на то да
је до априла 2007. године исплата свим радницима стоматологије вршена у
складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплат у плата запосле
них у јавним службама, а да се после доношења Закона о здравственом оси
гурању на општу стоматологију не примењује наведена уредба, јер се нај
већи број услуга које она пружа не финансира из доприноса за обавезно
здравствено осигурање. Даље је наведено да су стоматолошке услуге које се
финансирају из доприноса за обавезно здравствено осигурање обухваћене
чланом 41. Закона о здравственом осигурању и чланом 12. Правилника о са
држају и обиму права на здравствену заштит у, а то су услуге које врше де
чија и превентивна стоматологија, при чему су радници из овог дела стома
толошке службе изузети из Правилника и плат у примају на основу Уредбе.
Поводом наведене иницијативе, Уставни суд је 25. децембра 2008. го
дине донео Решење о покретању поступка за оцену законитости оспореног
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Правилника, сагласно одредби члана 53. став 1. Закона о Уставном суду
(„Службени гласник РС“, број 109/07). У наведеном Решењу Уставни суд је
оценио да се у однос у на оспорени Правилник основано поставља питање
његове сагласности како са Законом о раду, тако и са позитивноправним
прописима којима су на системски начин уређена питања која се односе
на право на накнаду за рад запослених у јавним службама које се финан
сирају из доприноса за обавезно социјално осигурање (Законом о платама
у државним органима и јавним службама и одговарајућом Уредбом Владе
о коефицијентима). Наведено Решење Уставни суд је доставио доносиоцу
акта 4. фебруара 2009. године, али у остављеном року доносилац акта није
доставио тражени одговор, па је Суд одлучио да настави поступак, сагла
сно одредби члана 34. став 3. Закона о Уставном суду.
II
У спроведеном поступку пред Уставним судом утврђено је следеће:
Оспорени Правилник о начину обрачуна и исплате зарада у стомато
лошкој здравственој заштити донео је Управни одбор Дома здравља Леско
вац, позивом на одредбе члана 107. став 3. Закона о раду, члана 61. Закона о
здравственом осигурању и члана 26. Стат ута Дома здравља Лесковац. Чла
ном 107. Закона о раду на који се позива оспорени Правилник, прописа
но је: да се основна зарада одређује на основу услова утврђених правилни
ком потребних за рад на пословима за које је запослени закључио уговор
о раду и времена проведеног на раду (став 1); да се радни учинак одређу
је на основу квалитета и обима обављеног посла, као и односа запосленог
према радним обавезама (став 2); да се општим актом утврђују елементи
за обрачун и исплат у основне зараде и зараде по основу радног учинка из
ст. 1. и 2. овог члана (став 3). Одредбом члана 61. став 1. тачка 11. Закона
о здравственом осигурању прописано је да се осигураним лицима у окви
ру обавезног здравственог осигурања не обезбеђује здравствена заштита
која обу хвата стоматолошке услуге које нис у утврђене као право из обаве
зног здравственог осигурања у складу са овим законом и прописима доне
тим за спровођење овог закона.
Оспореним Правилником прописано је: да се овим правилником уређу
је начин стицања средстава за рад стоматолошке службе Дома здравља Ле
сковац (члан 1); да се стоматолошка служба финансира средствима напла
ћеним од РЗЗО – Филијала Лесковац на основу пружених стоматолошких
услуга које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања и
средствима оствареним пружањем осталих стоматолошких услуга по це
новнику (члан 2); да се средства финансирања могу остваривати и на дру
ги начин, у складу са законом (члан 3); да се средства уплаћују на посебан
рачун Дома здравља Лесковац која су намењена за рад стоматолошке слу
жбе и у друге сврхе се не могу користити (члан 4); да се зарада запослених
у стоматолошкој делатности састоји од основне зараде, дела зараде за рад
на учинак и увећане зараде (члан 5); да се износ основне зараде запосленог
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утврђује као минимална зарада и да запослени имају право на основну за
раду у висини минималне зараде за стандардни учинак и пуно радно време
(члан 6); да је запослени остварио стандардни учинак уколико је пружањем
стоматолошких услуга остварио средства у висини своје бруто минимал
не зараде и бруто минималне зараде за тим са којим ради (члан 7); да ће се
запосленом који не оствари стандардни учинак износ основне зараде од
редити сразмерно оствареном учинку, а ако не остварује стандардни учи
нак у периоду дужем од 6 месеци установа му може отказати уговор о раду
(чл. 8. и 9). Осталим одредбама Правилника, поред осталог, утврђено је: да
се део зараде за рад на учинак добија тако што се укупан износ средстава
остварених пружањем стоматолошких услуга у току једног месеца умању
је за износе основних зарада, накнада за годишњи одмор, боловање, путне
трошкове, зараде шалтерских радника, 1/2 зараде главне сестре, трошкове
материјала и техничког одржавања опреме, с тим да се овако добијени из
нос распоређује запосленима на име зарада по основу радног учинка, сра
змерно њиховом процент уалном учешћу у укупно оствареним средстви
ма (члан 10. ст. 1. и 2); да се средства деле тако да код зубно-протетских
услуга, доктору специјалисти припада 48,30%, зубном техничару 26,8% и
стоматолошкој сестри 24,89% остварених средстава, да код орално-хирур
шких услуга доктору специјалисти припада 66%, а стоматолошкој сестри
34% остварених средстава, да код осталих стоматолошких услуга доктору
специјалисти припада 66%, а стоматолошкој сестри 34%, односно докто
ру стоматологије 62,62%, а стоматолошкој сестри 37,38% остварених сред
става (члан 11); да зарада коју запослени оствари на основу основне зара
де, зараде за радни учинак и увећане зараде не може прећи износ зараде
коју би запослени остварио применом Уредбе о коефицијентима (члан 12);
да ради обављања организационих и послова руковођења Дом здравља Ле
сковац обезбеђује 1/2 средстава за зараду начелника и главне сестре сто
матолошке службе, а преостали износ средстава за исплат у зараде начел
ник службе остварује својим радом пружањем стоматолошких услуга, док
ће се главној сестри друга половина зараде исплатити у висини просечне
зараде осталих стоматолошких сестара (члан 13. ст. 1. и 2).
Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 107/05
и 109/05) уређена су права из обавезног здравственог осигурања запосле
них и других грађана обухваћених обавезним здравственим осигурањем и
финансирање обавезног здравственог осигурања, добровољно здравстве
но осигурање и друга питања од значаја за систем здравственог осигурања.
Одредбом члана 47. став 1. овог закона дато је овлашћење Републичком за
воду за здравствено осигурање да за сваку календарску годину доноси оп
шти акт којим уређује садржај, обим и стандард права на здравствену за
штит у из обавезног осигурања из члана 45. овог закона за поједине врсте
здравствених услуга и поједине врсте болести, проценат плаћања из сред
става обавезног здравственог осигурања до пуног износа цене здравстве
не услуге, као и проценат плаћања осигураног лица, а у смислу одредбе
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става 6. овог члана, Влада даје сагласност на поменути акт. Према ставу 2.
истог члана Закона, општи акт мора бити усклађен са планом здравствене
заштите из обавезног здравственог осигурања и годишњим финансијским
планом Републичког завода. На основу овог законског овлашћења, Управ
ни одбор Републичког завода је донео Правилник о садржају и обиму пра
ва на здравствену заштит у из обавезног здравственог осигурања и о пар
тиципацији за 2007. годину („Службени гласник РС“, број 1/07).
Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/05),
као посебан закон којим се уређује систем здравствене заштите, организа
ција здравствене службе, права и обавезе пацијената, као и друга питања
од значаја за организацију и спровођење здравствене заштите, прописао
је да здравствена установа (што значи и дом здравља), односно приватна
пракса може стицати средства за рад од: 1) организација здравственог оси
гурања; 2) буџета; 3) продаје услуга и производа који су у непосредној вези
са здравственом делатношћу здравствене установе; 4) обављања научнои
страживачке и образовне делатности; 5) издавања у закуп слободних ка
пацитета; 6) легата; 7) поклона; 8) завештања (члан 159). Према члану 160.
овог закона, здравствена установа, односно приватна пракса стиче сред
ства за рад од организација здравственог осигурања закључивањем уго
вора о пружању здравствене заштите, у складу са законом којим се уређу
је здравствено осигурање. Одредбом члана 172. Закона прописано је да се
права, дужности и одговорности запослених у здравственој установи, од
носно приватној пракси остварују у складу са прописима о раду, ако овим
законом није другачије одређено. Законом о изменама о допунама Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 57/11), који је ступио
на снагу 9. августа 2011. године, нис у извршене измене или допуне које би
могле бити од утицаја на одлучивање Уставног суда у овој правној ствари.
Законом о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94
и 79/05) прописано је да се ради обезбеђивања остваривања права утвр
ђених законом и остваривања другог законом утврђеног интереса у обла
сти здравствене заштите оснивају установе, с тим што се делатности, од
носно послови којима се не обезбеђује остваривање законом утврђених
права и остваривање другог законом утврђеног интереса не обављају као
јавне службе у смислу овог закона (члан 3. ст. 1. и 2). Одредбом члана 21.
Закона Управни одбор установе је овлашћен да: 1) доноси стат ут установе;
2) одлучује о пословању установе; 3) усваја извештај о пословању и годи
шњи обрачун; 4) доноси програм рада установе; 5) одлучује о коришћењу
средстава, у складу са законом и 6) врши и друге послове утврђене актом
о оснивању и стат утом. Чланом 23. овог закона било је прописано да се у
погледу права, обавеза и одговорности запослених у установи из члана 3.
став 1. овог закона примењују прописи о запосленим у државним органи
ма, ако законом није друкчије одређено. Наведени члан 23. Закона престао
је да важи 1. јула 2006. године, на основу одредбе члана 190. став 2. тачка 1)
Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 79/05).
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Законом о платама у државним органима и јавним службама („Слу
жбени гласник РС“, бр. 34/01 и 62/06) уређен је начин утврђивања плата,
додатака, накнада и осталих примања, поред осталог и за запослене у јав
ним службама које се финансирају из буџета Републике, аутономне покра
јине односно јединице локалне самоуправе, као и за запослене у јавним слу
жбама које се финансирају из доприноса за обавезно социјално осигурање
(члан 1. тач. 3) и 4)), а плате се одређују множењем основице са коефици
јентом, са могућношћу додатка на плат у. Према члану 3. Закона, основицу
за обрачун плата утврђује Влада, а сагласно члану 4. Закона коефицијент
изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и стручну спрему.
Одредбом члана 8. став 1. овог закона Влада је овлашћена да својим актом
утврђује коефицијенте за обрачун и исплат у плата, па је, у реализацији овог
законског овлашћења, Влада донела Уредбу о коефицијентима за обрачун и
исплат у плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС“, бр.
44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04,
5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07,
40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08,
113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11 и 65/11). У тачки 13. ове уредбе утврђени
су коефицијенти и за запослене у здравственим установама међу којима
су и супспецијалистички послови и специјалистички послови у домовима
здравља, послови здравствених радника стоматологије, специјализовани
послови у зубној техници, као и други послови у стоматолошкој заштити.
Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05) прописано
је да се права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по осно
ву рада уређују законом (овим и посебним законом), у складу са ратифи
кованим међународним конвенцијама, као и колективним уговором и уго
вором о раду, а правилником о раду, односно уговором о раду само када је
то законом одређено (члан 1. Закона). Колективни уговор настаје као ре
зултат преговарања између послодавца и синдиката и њиме се, у складу са
законом, уређују права, обавезе и одговорности из радног односа и међу
собни однос учесника колективног уговора (члан 2. став 1. Закона). Правил
ник о раду је општи акт послодавца којим се, у складу са законом, уређују
права, обавезе и одговорности из радног односа, с тим што је послодавац
овлашћен да правилником о раду, односно уговором о раду уређује одно
се из области радних односа само у следећим случајевима: 1) ако код по
слодавца није основан синдикат или ниједан синдикат не испуњава услове
репрезентативности или није закључен споразум о удруживању у складу
са овим законом; 2) ако ниједан учесник колективног уговора не покрене
иницијативу за почетак преговора ради закључивања колективног угово
ра; 3) ако учесници колективног уговора не постигну сагласност за закљу
чивање колективног уговора у року од 60 дана од дана закључења прегово
ра; 4) ако синдикат у року од 15 дана од дана достављања позива за почетак
преговора за закључивање колективног уговора не прихвати иницијативу
послодавца (члан 2. став 2. Закона). Правилник о раду мора бити у сагла
сности са законом и не може да садржи одредбе којима се запосленом дају
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мања права или утврђују неповољнији услови рада од права и услова ко
ји су утврђени законом, односно могу да се утврде већа права и повољни
ји услови рада од права и услова утврђени законом, као и друга права која
нис у утврђена законом, осим ако законом није другачије уређено (члан 8.
Закона). Сагласно одредбама чл. 3. и 4. Закона о раду, правилник престаје
да важи даном ступања на снагу колективног уговора код послодавца. Од
редбама чл. 9. и 11. истог закона прописано је да ако општи акт и поједине
његове одредбе утврђују неповољније услове рада од услова утврђених за
коном примењују се одредбе закона, а да су поједине одредбе уговора о ра
ду којима су утврђени неповољнији услови рада од услова утврђених зако
ном и општим актом, односно које се заснивају на нетачном обавештењу
од стране послодавца о појединим правима, обавезама и одговорности
ма запосленог ништаве, с тим што се ништавост одредаба уговора о раду
утврђује пред надлежним судом, а право да се захтева утврђивање ништа
вости не застарева.
На основу члана 246. став 1. Закона о раду, репрезентативни синдикати
– Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Грански
синдикат здравства и социјалне заштите „Независност“ и Синдикат меди
цинских сестара и техничара Србије, с једне стране и Влада, с друге стране,
закључили су Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је
оснивач Република Србија („Службени гласник РС“, број 36/10). Овим по
себним колективним уговором уређена су, у складу са Законом и ратифи
кованим међународним конвенцијама, права, обавезе и одговорности из
радног односа и по основу рада, међусобни односи учесника уговора и дру
га питања од значаја за запослене и послодавца. Овај посебан колективни
уговор се непосредно примењује у здравственим установама чији је осни
вач Република Србија, а колективни уговор код послодавца и правилник о
раду, као и уговор о раду не могу да садрже одредбе којима се утврђују ма
ња права и неповољнији услови рада запослених од права и услова утвр
ђених законом, Општим колективним уговором („Службени гласник РС“,
бр. 50/08, 104/08 и 8/09) и овим уговором. Међутим, колективним угово
ром код послодавца, односно уговором о раду могу се утврдити већа пра
ва од права утврђених законом, Општим колективним уговором и овим
уговором, као и друга права која нис у предвиђена Општим колективним
уговором, односно овим посебним колективним уговором у складу са за
коном. У одељку VIII наведеног Посебног колективног уговора уређене су
плате, накнаде плате и друга примања, тако што су дефинисани елементи за
утврђивање плате (основица, коефицијенат, додатак на плат у и др.). Изме
ђу осталог, одредбом члана 95. став 1. овог колективног уговора предвиђе
но је да здравствене установе које остварују приходе који нис у јавни при
ходи у складу са законом којим се уређују јавни приходи и јавни расходи,
могу увећати плате до висине оствареног прихода, а највише до 30% по за
посленом, док је одредбом става 3. предвиђено да се увећање плате врши
у складу са актом о нормативима и стандардима рада, односно квалитета
обављеног посла. Одредбом члана 150. овог посебног колективног уговора
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предвиђено је да су учесници колективног уговора код послодавца дужни
да у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог уговора започну прегово
ре за закључивање колективног уговора код послодавца, а одредбом члана
151. предвиђено је да ако на дан ступања на снагу овог уговора није конач
но одлучено о правима, обавезама и одговорностима запосленог, примењу
ју се одредбе овог уговора, ако је то за запосленог повољније.
III
Закон о здравственој заштити као специјалан закон у однос у на Закон
о платама у државним органима и јавним службама не уређује питање об
рачуна и исплате Уставом зајемченог права на правичну накнаду за рад, од
носно плат у запослених у здравственим установама. Међутим, у погледу
остваривања права, дужности и одговорности запослених у здравственим
установама, овај закон одредбом члана 172. упућује на примену прописа о
раду, ако овим законом није другачије одређено. По оцени Уставног суда,
из изнетог следи да се прописи о раду, па и општи пропис (Закон о раду)
примењују на права, обавезе и одговорности запослених, али не и на право
на накнаду за рад, односно плат у. Питање плата запослених у јавним слу
жбама, као лица која се налазе у радном однос у, уређено је Законом о пла
тама у државним органима и јавним службама и одговарајућом Уредбом
Владе донетом на основу овог закона. Закон о здравственој заштити је уре
дио питање стицања средстава за рад, али не и питање начина утврђива
ња плата запослених у јавним службама у које, сагласно Закону о платама у
државним органима и јавним службама, спадају и установе које се финан
сирају из доприноса за обавезно социјално осигурање. Начин утврђивања
плата и осталих примања запослених у здравственим установама као јав
ним службама је након ступања на снагу Закона о здравственој заштити и
даље уређен Законом о платама у државним органима и јавним службама
и Уредбом која је донета на основу овог закона.
Имајући у виду да је Уставном суду достављено више иницијатива ко
јима се оспоравају уставност и законитост већег броја правилника којима
се уређују стицање, елементи и критеријуми, односно начин обрачуна и ис
плате зарада запослених у здравственој стоматолошкој заштити у домовима
здравља као установама јавних служби, те значај оспорених правилника за
остваривање Уставом и законом утврђених права запослених у службама
стоматолошке здравствене заштите, ради разјашњења отворених правних
питања, Уставни суд је одржао 1. јуна 2011. године консултативни састанак
са представницима иницијатора, доносилаца оспорених аката, надлежних
органа и научним радницима из ове области. На овом састанку превлада
ло је мишљење да су за питање накнада за рад, односно плата запослених
у стоматолошкој здравственој заштити у здравственим установама – јав
ним службама меродавни Закон о платама у државним органима и јавним
службама и одговарајућа Уредба о коефицијентима за обрачун и исплат у
плата донета на основу овог закона.
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IV
На основу резултата целокупног спроведеног поступка, Уставни суд
је утврдио да одредбе Закона о раду, Закона о здравственој заштити и За
кона о здравственом осигурању, које су наведене као правни основ за до
ношење оспореног Правилника, не утврђују овлашћење за управне одбо
ре домова здравља да, у материјалноправном смислу, могу доносити акте
којима уређују стицање, елементе, начин обрачуна и исплате зарада поје
диним категоријама запослених у стоматолошкој здравственој заштити у
дому здравља као здравственој установи, те је утврдио да је Управни од
бор Дома здравља Лесковац доношењем оспореног Правилника прекора
чио границе законских овлашћења.
Према оцени Суда, начин стицања средстава за рад стоматолошке слу
жбе у оквиру дома здравља не може бити релевантан критеријум за уређи
вање питања начина обрачуна и исплате зарада запослених у овом организа
ционом делу дома здравља, будући да Закон о платама у државним органима
и јавним службама и Уредба која је донета на основу овог закона предвиђају
да запослени у здравственим установама (па и у стоматолошкој здравстве
ној заштити) примају за свој рад плате, а не зараде, што значи да се плате као
накнаде за рад запосленима не могу исплаћивати према правилницима, већ
искључиво према Закону о платама у државним органима и јавним служба
ма и одговарајућој Уредби. Стога, Уставни суд оцењује да различити начини
обезбеђивања средстава за рад Дома здравља не могу представљати основ за
различито утврђивање накнада за рад („зарада“) појединих категорија запо
слених у стоматолошкој здравственој заштити у једном истом правном лицу
(дому здравља). Из наведеног, по оцени Суда, произлази да околност да здрав
ствени радници пружају стоматолошке услуге које нису утврђене као пра
во из обавезног здравственог осигурања не може мењати карактер накнаде
за рад на коју, у складу са одговарајућим одредбама Устава Републике Срби
је, потврђеним међународним уговорима (Међународни пакт о економским,
социјалним и култ урним правима, Ревидирана Европска социјална повеља,
конвенције Међународне организације рада бр. 100 и 111) и другим одгова
рајућим међународним документима, као и релевантним законима Републи
ке Србије, имају право здравствени радници запослени у домовима здравља,
па и запослени у стоматолошкој служби ових установа. Суд, такође, налази
да никакав акт (инструкција, налог или упутство) Министарства здравља
не може представљати ваљани правни основ за доношење Правилника ко
јим се уређују елементи, начин обрачуна и исплате зарада одређеним кате
горијама запослених у здравственој стоматолошкој служби у дому здравља.
Полазећи од изложеног, Уставни суд је утврдио да оспорени Правилник
у целини није у сагласности са законом, а овакву оцену је засновао на ана
лизи начелних правних питања у овој правној ствари не улазећи, при томе,
у оцену појединих решења садржаних у оспореном Правилнику са стано
вишта навода и разлога изнетих у поднетој иницијативи, јер, по оцени Су
да, не могу бити од утицаја на другачије одлучивање овог суда.
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С обзиром на наведено, Уставни суд је, на основу одредбе члана 45. тач
ка 4) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.
На основу одредбе члана 168. став 3. Устава, Правилник наведен у из
реци престаје да важи даном објављивања Одлуке Уставног суда у „Слу
жбеном гласнику Републике Србије“.
Одлука Уставног суда
Број: IУо-16/2008 од 8. децембра 2011. године

(„Службени гласник РС“, број, 7/12)

Наведени правни став Уставни суд је изразио и у одлукама IУо-62/2008
од 8. децембра 2011. године, IУо-32/2009 од 15. децембра 2011. године, IУо68/2009 од 22. децембра 2011. године, IУо-181/2009 од 22. децембра 2011. го
дине и IУо-1499/2010 од 22. децембра 2011. године, којима је утврдио неса
гласност са Уставом и законом општих аката здравствених установа у
погледу начина уређивања накнада за рад запослених који обављају стома
толошку здравствену заштиту.

5.2. Општи акти удружења
Одлука о врстама лиценци Инжењерске коморе Србије
број 540/1-4 од 27. маја 2005. године, са изменама и допунама
Инжењерска комора Србије је организација овлашћена да својим оп
штим актом утврди услове и поступак за издавање лиценце за одговор
ног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног
извођача радова, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи,
као и да издаје и одузима наведене дозволе, из чега следи да је овлашће
на да процени која струка и смер су одговарајући за обављање послова
пројектаната објеката чија изградња је уређена одредбама Закона о пла
нирању и изградњи, док министарство надлежно за послове рударства и
геолошких истраживања такву процену врши када су у питању лиценце
за пројектовање и техничку контролу рударских пројеката.
Чињеница да оспореним одлукама није предвиђена могућност да
лица одређеног стручног профила (дипломирани инжењер рударства)
стекне лиценцу одговорног пројектанта не даје основа за сумњу њихову
у законитост.
РЕШЕЊЕ
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање не
законитости Одлуке о врстама лиценци Инжењерске коморе Србије број
540/1-4 од 27. маја 2005. године, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
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врстама лиценци Инжењерске коморе Србије, број 3237/1-6 од 8. јуна 2006.
године и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о врстама лиценци инже
њерске коморе Србије број, 5280/1-5 од 19. октобра 2006. године.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оце
ну законитости одлука наведених у изреци. У иницијативи се наводи: да
се оспореним одлукама онемогућава дипломираним инжињерима рудар
ства за експлоатацију течних и гасовитих минералних сировина и дипло
мираним инжењерима рударства за нафтну и гасну технику да стекну зва
ње одговорног пројектанта; да се тиме доводе у „другоразредан положај“
у однос у на инжењере других струка, да су им тиме ускраћена права која
проистичу из члана 109. ст. 1. и 2. Закона о планирању и изградњи („Слу
жбени гласник РС“, број 47/03); да је парадоксално да лиценцу „430 Одго
ворни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне
технике“ може добити машински инжењер, а не и рударски инжењер шко
лован за послове гасне технике.
Уставни суд је дописом од 26. октобра 2011. године Инжењерској ко
мори Србије доставио иницијативу на одговор.
Инжењерска комора Србије је у одговору од 7. новембра 2011. године
истакла да је оспорена одлука донета на основу тада важећег Закона о пла
нирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 47/03), Правилника о
условима и поступку за издавање и одузимање лиценце за одговорног ур
банисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера („Службени
гласник РС“, број 116/04), на који је сагласност дало Министарство урбани
зма и грађевине актом број 111-00-19/2003-01 од 20. јуна 2003. године („Слу
жбени гласник РС“, број 70/03), као и на основу Стат ута Инжењерске комо
ре Србије („Службени гласник РС“, број 70/03), на који је сагласност дало
Министарство за капиталне инвестиције актом број 111-00-00033/05-01 од
3. октобра 2005. године. Такође је наведено да Закон о планирању и изград
њи регулише услове и начин планирања и уређења простора, уређивања
и коришћења грађевинског земљишта и изградње објеката и друга питања
од значаја за планирање и уређење простора, коришћење грађевинског зе
мљишта и изградњу објеката, док је законом који регулише област експло
атације минералних сировина (рударства), као и изградњу, коришћење и
одржавање рударских објеката, поред осталог, регулисано и питање надле
жног органа за издавање лиценци дипломираним инжењерима рударства.
Инжењерска комора је истакла да није овлашћена за издавање лиценци ди
пломираним инжењерима рударства.
Оспорену Одлуку о врстама лиценци које издаје Инжењерска комора
Србије број 540/1-4 од 27. маја 2005. године, донео је Управни одбор Инже
њерске коморе Србије, на седници одржаној 27. маја 2005. године, на основу
члана 131. став 1. тачка 2) Закона о планирању и изградњи („Службени гла
сник РС“, број 47/03), члана 8. став 3. Правилника о условима и поступку за
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издавање и одузимање лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, из
вођача радова и одговорног планера („Службени гласник РС“, број 116/04)
и члана 19. став 1. тачка 5. Стат ута Инжењерске коморе Србије („Службе
ни гласник РС“, број 70/03). Овом одлуком утврђују се врсте лиценци од
говорног планера, одговорног урбанисте, одговорног пројектанта и одго
ворног извођача радова, које Инжењерска комора Србије издаје у складу
са Законом о планирању и изградњи, Правилником о условима и поступ
ку за издавање и одузимање лиценце за одговорног урбанисту, пројектан
та, извођача радова и одговорног планера и Стат утом Инжењерске комо
ре Србије (члан 1). У глави IV „Врсте лиценци одговорног пројектанта“, од
чл. 7. до 16, наведене су одговарајуће струке дипломираних инжењера који
могу добити лиценцу одговорног пројектанта, услови за добијање лицен
це и листе пројеката, а у глави V „Врсте лиценци одговорног извођача ра
дова“, од чл. 17. до 25, на исти начин су прописани услови за издавање ли
ценци одговорног извођача радова. Наведене одредбе оспорене одлуке не
прописују могућност издавања лиценци одговорног пројектанта и одговор
ног извођача радова дипломираним инжењерима рударства. Одлуком о из
менама и допунама Одлуке о врстама лиценци Инжењерске коморе Срби
је, број 3237/1-6 од 8. јуна 2006. године и Одлуком о изменама и допунама
Одлуке о врстама лиценци инжењерске коморе Србије, број 5280/1-5 од 19.
октобра 2006. године , као ни основном одлуком, нис у обухваћени дипло
мирани инжењери рударства.
Оцењујући основаност захтева подносиоца иницијативе за покретање
поступка за утврђивање незаконитости оспорених одлука, Уставни суд је
имао у виду законе који су на снази, сагласно одредбама члана 167. Устава.
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09, 64/10 и 24/11) је прописано: да одговорни пројектант може бити ли
це са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, односно смера,
на академским студијама другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студи
јама у трајању од најмање пет година и лиценцом за пројектовање, да ли
ценцу за одговорног пројектанта може да стекне лице са стеченим високим
образовањем одговарајуће струке, односно смера, положеним стручним
испитом и најмање три године радног искуства са стручним резултатима
на изради техничке документације и са препоруком најмање два одговор
на пројектанта или Инжењерске коморе (члан 128. ст. 1. и 2); да лиценцу за
одговорног урбанисту, пројектанта и извођача радова, као и за одговорног
планера, издаје Инжењерска комора Србије у складу са законом (члан 162.
став 1); да Инжењерска комора, поред осталог, утврђује испуњеност усло
ва за издавање лиценце за одговорног планера, одговорног урбанисту, од
говорног пројектанта и одговорног извођача радова у складу са одредбама
овог закона (члан 164. став 2. тачка 2)); да се организација и начин обавља
ња послова из става 1. овог члана ближе уређују стат утом и општим акти
ма Коморе (члан 164. став 2).
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Закон о планирању изградњи („Службени гласник РС“, број 47/03), на
основу кога је донет оспорени акт, престао је да важи даном ступања на
снагу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
81/09, 64/10 и 24/11), а садржао је суштински идентичне одредбе наведеним.
Одредбама члана 109. Закона из 2003. године у однос у на које иници
јатор тражи оцену законитости оспорених одлука било је прописано: да
одговорни пројектант може бити лице са високом стручном спремом од
говарајуће струке, односно смера и лиценцом за пројектовање (став 1); да
лиценцу за одговорног пројектанта може да стекне лице са високом струч
ном спремом одговарајуће струке, односно смера, положеним стручним ис
питом и најмање три године радног искуства са стручним резултатима на
изради техничке документације и са препоруком најмање два одговорна
пројектанта или Инжењерске коморе (став 2).
Министарство за капиталне инвестиције је Правилником о условима и
поступку за издавање и одузимање лиценце за одговорног урбанисту, про
јектанта, извођача радова и одговорног планера („Службени гласник РС“,
бр. 116/04 и 69/06) прописало, поред осталог, да лиценцу за одговорног ур
банисту, пројектанта и извођача радова, као и за одговорног планера изда
је и одузима, у складу са Законом о планирању и изградњи и овим правил
ником, Инжењерска комора Србије (члан 2).
Стат утом Инжењерске коморе Србије је прописано: да је Инжењерска
комора организација носиоца лиценци којима је у складу за Законом о пла
нирању и изградњи издата лиценца одговорног планера, одговорног урба
нисте, одговорног пројектанта и одговорног извођача радова (члан 2); да
су основни циљеви и задаци Коморе, поред осталих, да утврђује испуње
ност услова за издавање односно одузимање лиценце за одговорног плане
ра, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног извођача
радова у складу за Законом, Правилником о условима и поступку за изда
вање и одузимање лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача
радова и одговорног планера и општим актима Коморе (члан 10. тачка 2)).
Из цитираних одредаба Закона, Правилника и Стат ута произлази да
је Инжењерска комора организација овлашћена да својим општим актом
утврди услове и поступак за издавање лиценце за одговорног планера, од
говорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног извођача радо
ва, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, као и да издаје
и одузима наведене дозволе.
Подносилац иницијативе сматра да су оспорене одлуке незаконите, јер
њима није предвиђена могућност да дипломирани инжењери рударства за
експлоатацију течних и гасовитих минералних сировина, односно за наф
ту и гасну технику, стекну лиценцу одговорног пројектанта Инжењерске
коморе. Поводом навода иницијатора, Уставни суд је утврдио да је Зако
ном о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“,
број 88/11) прописано: да експлоатацију резерви минералних сировина и
геотермалних рес урса, извођење рударских радова изван експлоатационог
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поља, израду инвестиционо-техничке документације и рударских пројека
та за извођење рударских радова, техничку контролу рударских пројеката
и вршење стручног надзора може изводити привредно друштво, односно
друго правно лице и предузетник, који је регистрован за обављање исте де
латности и који има најмање два запослена лица која имају стечено висо
ко образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије
– мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије) рударске струке одговарајућег усмерења и овлашћење за обављање
тих послова, од чега, најмање једно лице са одговарајућом лиценцом (члан
54. став 1); да су лиценце за физичка лица које се издају у вези са вршењем
послова експлоатације и геолошких истраживања минералних сировина,
у складу са овим законом, поред осталих, лиценца за пројектовање и тех
ничку контролу рударских пројеката (члан 104. тачка 6)); да се лиценце из
члана 104. овог закона издају решењем које доноси Министарство надле
жно за послове рударства и геолошких истраживања (члан 106. став 1).
Полазећи од тога да је одредбама члана 128. став 1 важећег Закона о
планирању и изградњи прописано да одговорни пројектант може бити ли
це са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, односно смера,
те да је то било прописано и одредбом члана 109. став 1. Закона о плани
рању и изградњи из 2003. године који је био основ за доношење оспорене
Одлуке о врстама лиценци Инжењерске коморе Србије, Уставни суд сма
тра да је Инжењерска комора Србије овлашћена да процени која струка и
смер су одговарајући за обављање послова пројектаната објеката чија из
градња је уређена одредбама Закона о планирању и изградњи, док Мини
старство надлежно за послове рударства и геолошких истраживања такву
процену врши када су у питању лиценце за пројектовање и техничку кон
тролу рударских пројеката. Стога, по оцени Уставног суда, тврдња подно
сиоца иницијативе да су оспорене одлуке незаконите, јер њима није пред
виђена могућност да дипломирани инжењери рударства стекну лиценцу
одговорног пројектанта Инжењерске коморе, представљају субјективно
мишљење иницијатора о компетентности појединих инжењерских струка
за обављање одређених послова, које не даје основа за сумњу у законитост
оспорених општих аката.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је утврдио да нема основа за по
кретање поступка за утврђивање незаконитости оспорених одлука, па ини
цијативу није прихватио, у складу са одредбом члана 53. став 3. Закона о
Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07).
Уставни суд је, на основу свега изложеног и одредбе члана 46. тачка 5)
Закона о Уставном суду, решио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУо-137/2009 од 22. децембра 2011. године

6. ПОКРЕТАЊЕ ПОС ТУПКА

Одлука о сахрањивању и гробљима
(„Службени лист општине Краљево“, бр. 2/92 и 15/99)
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Покреће се поступак за оцену уставности и законитости Одлуке о
сахрањивању и гробљима („Службени лист општине Краљево“, бр. 2/92 и
15/99).
2. Решење доставити Скупштини града Краљева, ради давања одговора.
3. Рок за давање одговора је 30 дана од дана пријема Решења.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности и законитости одредаба члана 6. Одлуке наведене у изреци. У
иницијативи се истиче да, према одредби члана 190. Устава Републике Ср
бије, општина преко својих органа у складу са законом, уређује и обезбе
ђује обављање и развој комуналних делатности, а да су Законом о комунал
ним делатностима утврђене комуналне делатности и општи услови и начин
њиховог обављања, као и овлашћење општине да уређује и обезбеђује усло
ве обављања комуналних делатности и њихов развој. Такође се наводе од
говарајуће одредбе Закона о локалној самоуправи према којима општина
може свим, или појединим месним заједницама и другим облицима месне
самоуправе поверити вршење одређених послова из надлежности општи
не, уз обезбеђивање за то потребних средстава. На основу наведених од
редаба Устава и закона, иницијатор истиче да је Скупштина општине Кра
љево прекршила законска овлашћења када је, одредбама члана 6. Одлуке,
наметнула обавезу месним заједницама да обављају комуналну делатност
која се односи на одржавање гробаља и пружање погребних услуга. Пре
ма наводима иницијатора, сходно наведеним прописима, таква одлука се
могла донети само на основу предлога месне заједнице (члан 9. Закона о
комуналним делатностима), имајући у виду чињеницу да месна заједница
није јавно комунално предузеће, да није регистрована за обављање кому
налних делатности, те да не поседује средства и потребну опрему за оба
вљање ове комуналне делатности.
У одговору доносиоца акта наводи се: да су одредбе члана 6. Одлуке на
основу којих месна заједница, поред осталог, може и да закључи уговор о
обављању послова на одржавању и уређењу гробаља на свом подручју, за
сноване на прописима који су у време доношења наведене Одлуке били на
снази; да исти члан није у супротности и са сада важећим прописима ко
ји регулишу наведену област; да је Одлука и даље на снази и није замење
на другим актом.
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У претходном поступку Уставни суд је утврдио да је оспорена Одлука
о сахрањивању и гробљима („Службени лист општине Краљево“, бр. 2/92
и 15/99), донета 1992. године, да у међувремену није усаглашавана са Уста
вом и са законом и да су изменама Одлуке из 1999. године промењени из
носи новчаних казни за прекршаје.
Оспореном одредбом члана 6. став 1. Одлуке прописано је да комуналне
делатности из члана 1. ове одлуке обавља Јавно комунално предузеће „Чи
стоћа“ на градским гробљима у Краљеву, а у осталим насељеним местима,
месна заједница на чијем се подручју налази гробље, а ставом 2. истог чла
на прописано је да месна заједница са ЈКП „Чистоћа“ може закључити уго
вор о обављању послова на одржавању и уређењу гробаља на свом под
ручју. Одредбом члана 1. Одлуке прописано је да се њоме утврђују општи
услови за обављање комуналних делатности: одржавање гробља и пружа
ње погребних услуга, као и начин сахрањивања умрлих и начин управља
ња гробљима на територији општине Краљево.
Одредбом члана 190. став 1. тачка 1. Устава Републике Србије, утврђе
но је да општина, у складу са законом, уређује и обезбеђује обављање и раз
вој комуналних делатности.
Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.
16/97 и 42/98) прописано је да су комуналне делатности – делатности од оп
штег интереса, дефинишу се комуналне делатности и уређују општи усло
ви и начин њиховог обављања. Као комунална делатност, одредбом члана
4. тачка 9) Закона одређено је и уређење и одржавање гробаља и сахрањи
вање, а одредбом члана 5. тачка 9) Закона ова делатност дефинисана је као
опремање простора за сахрањивање и изградњу и одржавање стаза, уре
ђивање, опремање и одржавање објеката за погребне услуге и крематори
јума, одржавање гробова, укоп или кремирање умрлих, њихов превоз и
пренос и пружање других погребних услуга. Према одредби члана 8. став
1. Закона, за обављање комуналних делатности општина оснива јавна ко
мунална предузећа, или њихово обављање поверава другом предузећу, од
носно предузетнику, у складу са законом и прописом скупштине општине.
Према одредбама члана 8. ст. 3. и 4. Закона, обављање комуналне делатно
сти уређења и одржавања гробља и сахрањивање општина може поверити
уговором другом предузећу или предузетнику. Одредбом члана 9. Закона,
прописано је да скупштина општине, на предлог месне заједнице може од
лучити да се о организовању обављања појединих комуналних делатности
или послова из оквира тих делатности у сеоским и издвојеним сеоским на
сељима, када те делатности служе искључиво потребама становништва и
других субјеката у тим насељима, стара месна заједница, при чему је, као
пример, наведено одржавање сеоских гробаља. Одредбама члана 13. Зако
на предвиђено је да скупштина општине пропис ује услове и начин органи
зовања послова у вршењу комуналних делатности и услове за коришћење
комуналних производа, односно комуналних услуга, од којих су најважни
ји набројани у пет тачака (став 1), а ставом 2. истог члана утврђено је да
скупштина општине прописује начин организовања послова на уређивању
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и одржавању гробља, гробова и крематоријума и друге услуге везане за
обављање погребних услуга. Одредбама чл. 14. до 21. Закона прописани су
услови и начин обављања комуналних делатности, а одредбама чл. 22. до
24. утврђени су елементи за образовања цена комуналних услуга, као и оба
веза скупштине општине, односно органа општине који скупштина одре
ди да даје сагласност јавном предузећу на утврђену цену комуналних про
извода и комуналних услуга.
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07)
прописано је: да јединица локалне самоуправе за остваривање својих права и
дужности и за задовољавање потреба локалног становништва може основа
ти предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу, у скла
ду са законом и статутом и да јединица локалне самоуправе може уговором,
на начелима конкуренције и јавности, поверити правном или физичком ли
цу обављање послова из става 1. овог члана (члан 7); да општина, преко сво
јих органа, у складу са Уставом и законом, уређује и обезбеђује обављање
и развој комуналних делатности, па између осталог, и одржавање гробаља
и сахрањивање, као и организационе, материјалне и друге услове за њихо
во обављање (члан 20. тачка 5)); да Скупштина општине, у складу са зако
ном, између осталог оснива службе, јавна предузећа, установе и организаци
је утврђене Стат утом општине и врши надзор над њиховим радом (члан 32.
тачка 8)), као и да се одлуком скупштине општине, односно скупштине гра
да може свим или појединим месним заједницама и другим облицима месне
самоуправе поверити вршење одређених послова из надлежности општине,
односно града, уз обезбеђивање за то потребних средстава (члан 77. став 1).
Према наведеним одредбама Устава и закона, општина је овлашћена да
оснива јавна предузећа за обављање комуналних делатности, односно да, ради
остваривања својих права и дужности и задовољења потреба локалног ста
новништва, обављање ових послова уговором повери другом правном или
физичком лицу. Општина, на предлог месне заједнице, такође може одлучи
ти да се о обављању појединих послова из оквира комуналних делатности
стара месна заједница, а као пример старања о конкретној комуналној делат
ности, у Закону је наведено одржавање сеоских гробаља. Међутим, у смислу
наведених одредаба члана 6, а у вези са чланом 1. Одлуке, Уставни суд је за
кључио да је оспореном Одлуком месним заједницама у осталим насељеним
местима општине Краљево на чијем се подручју налазе гробља, поверено це
локупно обављање ове комуналне делатности, будући да је оспореном одред
бом члана 6. утврђена обавеза меснe заједницe за обављање послова који се,
осим одржавања гробаља, односе на пружање погребних услуга, начин са
храњивања и начин управљања гробљима. Овакав закључак произлази и из
осталих одредаба Одлуке (члан 13. став 2, члан 14. став 1, чл. 15. и 16, члан 18.
ст. 2. и 3, чл. 20, 22. до 27, члан 32. став 2, чл. 33. и 34. и члан 38. став 2), јер се
односе на опште услове за обављање ове комуналне делатности.
На основу изложеног, а имајући у виду чињеницу да је за обављање
ове комуналне делатности већ било основано јавно комунално предузеће,
Уставни суд је оценио да се као спорна основано могу поставити питања да
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ли је Скупштина општине била овлашћена да обављање комуналне делат
ности која обу хвата одређивање и одржавање гробаља, опремање просто
ра за сахрањивање и само сахрањивање, односно ову комуналну делатност
у целини пренесе на месну заједницу, као и то да своју законску обавезу од
ређивања другог предузећа или предузетника коме би се уговором повери
ли послови обављања ове комуналне делатности, такође пренесе на месну
заједницу. У вези са изнетим, а с обзиром на чињеницу да је више одреда
ба Одлуке у правној и логичкој вези са оспореним чланом 6. Одлуке, те да
Одлука у материјално правном смислу није усаглашавана са Уставном и за
коном још од 1992. године, Уставни суд је оценио да има основа за покре
тање поступка за оцену уставности и законитости Одлуке у целини, јер се
спорно правно питање односи на Одлуку у њеном претежном делу. Стога
је Уставни суд оценио да су се стекли услови да се, сагласно одредби члана
53. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07),
донесе Решење о покретању поступка за оцену уставности и законитости
оспорене Одлуке у целини и да се исто, применом одредбе члана 33. став 1.
Закона, достави доносиоцу оспореног акта на одговор.
Сагласно изложеном Уставни суд је, на основу одредаба члана 46. став
1. тачка 1) Закона о Уставном суду и члана 82. тачка 10. Пословника о ра
ду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08 и 27/08), донео Реше
ње као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУо-1224/2010 од 15. септембра 2011. године

Одлука о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 4/10 и 5/10)
– члан 22. ст. 1. до 4.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Покреће се поступак за оцену уставности и законитости одредаба
члана 22. ст. 1. до 4. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 4/10 и 5/10).
2. Решење из тачке 1. доставити на одговор Скупштини Града Новог
Сада.
3. Рок за давање одговора је 45 дана од дана пријема овог решења.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности и законитости члана 22. Одлуке о јавним паркиралиштима наве
дене у изреци. Подносилац иницијативе сматра да одредба члана 22. Одлуке
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није у сагласности са одредбом члана 34. став 1. Устава, јер доплатна карта
предвиђена оспореним чланом Одлуке, како наводи, „по својој природи и
како се наплаћује представља класичну казну“. Оспорени члан Одлуке, по
мишљењу подносиоца иницијативе, није у сагласности ни са одредбама чла
на 277. Закона о облигационим односима, на основу кога се за неизвршење
новчане обавезе може наплатити затезна камата. Наводи даље да би однос
између корисника и привредног субјекта који газдује паркиралиштима мо
гао да се „квалификује“ као уговорни однос по приступу, те да кажњавање
корисника због непридржавања уговорних обавеза у суштини представља
уговорну казну. Будући да оспорени члан Одлуке није у сагласности са За
коном, а да према одредбама чл. 194. и 195. Устава сви општи акти, у кон
кретном случају одлука локалне самоуправе, морају бити у сагласности са
законом, оспорени члан Одлуке, како наводи подносилац иницијативе, и
из наведеног разлога није у сагласности са Уставом.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је оспорену Одлу
ку о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада („Службе
ни лист Града Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10 и 50/10), Скупштина Града
Новог Сада донела на основу члана 13. Закона о комуналним делатности
ма („Службени гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98), и члана 24. тачка 22. Ста
тута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ – пречишћен
текст, број 43/08). Одлуком су уређени услови и начин организовања по
слова на уређивању, одржавању и коришћењу јавних паркиралишта и на
чин плаћања цене услуга за коришћење јавних паркиралишта на терито
рији Града Новог Сада (члан 1).
Уставом Републике Србије је утврђено: да се нико не може огласити
кривим за дело које, пре него што је учињено, законом или другим пропи
сом заснованим на закону није било предвиђено као кажњиво, нити му се
може изрећи казна која за то дело није била предвиђена (члан 34. став 1);
да Република уређује и обезбеђује јединствено тржиште, правни положај
привредних субјеката, систем обављања појединих привредних и других
делатности, порески систем, својинске и облигационе односе и заштит у
свих облика својине (члан 97. тач. 6. и 7); да општина, преко својих органа,
у складу са законом уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних
делатности (члан 190. став 1. тачка 1).
Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.
16/97 42/98) одређене су комуналне делатности, уређени општи услови и на
чин њиховог обављања (члан 1) и прописано је: да општина, град, односно
град Београд (у даљем тексту: општина), у складу са овим законом, уређу
је и обезбеђује услове обављања комуналних делатности и њиховог разво
ја (члан 2); да скупштина општине може, као комуналне делатности одре
дити и друге делатности од локалног интереса и прописати услове и начин
њиховог обављања, поред осталог и одржавање јавних простора за парки
рање (члан 4. став 2); да скупштина општине пропис ује услове и начин ор
ганизовања послова у вршењу комуналних делатности и услове за коришће
ње комуналних производа, односно комуналних услуга, а нарочито права
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и обавезе јавног комуналног или другог предузећа, односно предузетника,
који обављају комуналну делатност и корисника комуналних производа и
услуга, као и начин наплате цене за комуналне производе, односно за кори
шћење комуналних услуга (члан 13. став 1. тач. 3) и 4)); да јавно комунално
предузеће одлучује уз сагласност скупштине општине, односно органа оп
штине који скупштина одреди о цени комуналних производа и комунал
них услуга коју плаћају непосредни корисници (члан 23. став 1); да елемен
те за образовање цена комуналних услуга чине – 1) врста, обим и квалитет
комуналних услуга који се утврђују стандардима и нормативима које про
пише општина, 2) вредност средстава ангажованих у пружању услуга, 3)
обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга, 4) висина
материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандарди
ма и нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова или
планским калкулацијама и 5) други елементи у зависности од услова на тр
жишту и специфичности појединих комуналних услуга (члан 24).
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07)
прописано је: да општина, преко својих органа, у складу с Уставом и зако
ном, уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, као
и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање, поред
осталог и уређивање, одржавање и коришћење јавних паркиралишта (члан
20. тачка 5) и да град врши надлежности општине, као и друге надлежности
и послове државне управе, који су му законом поверени (члан 24. став 1).
Законом о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78,
39/85, 45/89 и 57/89 и „Службени лист СРЈ“, број 31/93) прописано је: да у
заснивању двостраних уговора стране полазе од начела једнаке вредности
узајамних давања (члан 15. став 1); да су одредбе прописа којима се дели
мично или у целини одређује садржина уговора саставни делови тих уго
вора, те их употпуњавају или ступају на место уговорних одредби које нису
у сагласности са њима (члан 27. став 2); да општи услови одређени од стра
не једног уговорача, било да су садржани у формуларном уговору, било да
се на њих уговор позива, допуњују посебне погодбе утврђене међу угово
рачима у истом уговору, и по правилу обавезују као ове; да се општи усло
ви морају објавити на уобичајен начин и да општи услови обавезују уго
ворну страну ако су јој били познати у час у закључења уговора (члан 142.
ст. 1. до 3); да поверилац и дужник могу уговорити да ће дужник платити
повериоцу одређени новчани износ или прибавити неку другу материјал
ну корист ако не испуни своју обавезу или ако задоцни са њеним испуње
њем (уговорна казна); да ако што друго не произлази из уговора сматра се
да је казна уговорена за случај да дужник задоцни са испуњењем и да уго
ворна казна не може бити уговорена за новчане обавезе (члан 270); да ако
је за неиспуњење обавезе или за случај задоцњења са испуњењем законом
одређена висина накнаде под називом пенала, уговорне казне, накнаде или
под којим другим називом, а уговорне стране су поред тога уговориле ка
зну, поверилац нема право да захтева уједно уговорену казну и накнаду од
ређену законом, изузев ако је то самим законом дозвољено (члан 276); да
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дужник који задоцни са испуњењем новчане обавезе дугује, поред главни
це, и затезну камат у по стопи утврђеној законом (члан 277).
Полазећи од разлога наведених у иницијативи Уставни суд је оценио да
се иницијативом оспоравају одредбе члана 22. ст. 1. до 4. Одлуке о јавним
паркиралиштима на територији Града Новог Сада којима је прописано: да
је корисник који поступа супротно члану 17. ове одлуке дужан да плати до
платну карт у према ценовнику Предузећа (став 1), да налог за плаћање до
платне паркинг карте издаје контролор и уручује га кориснику, а када ни
је у могућности да уручи налог кориснику причвршћује га на возило (став
2); да се достављање налога за плаћање доплатне карте на начин из става 2.
овог члана сматра уредним и доцније оштећење или уништење налога не
ма утицаја на ваљаност достављања и не одлаже плаћање доплатне паркинг
карте (став 3); да је корисник посебног паркиралишта дужан да поступа по
примљеном налогу и да плати доплатну паркинг карт у у року од осам дана
од дана достављања налога за плаћање (став 4). Чланом 17. Одлуке на који
упућују оспорене одредбе члана 22. прописано је да је корисник дужан да:
1) плати цену паркирања из члана 16. став 1. ове одлуке за сваки започети
сат коришћења, путем мобилног телефона или да истакне паркинг карт у са
тачним подацима с унутрашње стране предњег ветробранског стакла во
зила, и 2) поступа у складу са дозвољеним временом паркирања. Одлуком
је прописано и да ће се новчаном казном за прекршај казнити лице које не
поступи у складу са чланом 17. ове одлуке (члан 31) и да ће се новчаном
казном на лицу места казнити за прекршај лице које поступи супротно чл.
17. и 23. ове одлуке (члан 32).
Уставни суд је констатовао да су оспореним одредбама члана 22. ст. 1.
до 4. Одлуке у погледу прописане обавезе плаћања доплатне карте предви
ђена у основи истоветна решења као и у члану 20. раније важеће Одлуке о
јавним паркиралиштима и да је у предмет у IУл-101/2008 овај суд утврдио
да те одредбе Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града Но
вог Сада“, бр. 7/04 и 5/06), у време важења, нис у биле у сагласности с Уста
вом и законом.
Полазећи од наведеног, разлога датих у поднетој иницијативи, а имају
ћи у виду да је оспорена Одлука донета на основу члана 13. Закона о кому
налним делатностима, као и да одлуке јединица локалне самоуправе којима
су прописана права и обавезе даваоца и корисника комуналне услуге пар
кирања, у смислу члана 27. став 2. Закона о облигационим односима имају
значење прописа који обавезује уговорне стране при уређивању тих одно
са, у вези са одредбом члана 22. став 1. као и са њом повезаним одредбама
ст. 2. до 4. оспореног члана Одлуке, по оцени Суда, основано се поставља
ју следећа уставноправна питања:
1) да ли корисник плаћањем доплатне карте за поступање супротно чла
ну 17. Одлуке стиче право на другачије коришћење јавног паркиралишта,
те да ли доплатна карта предвиђена оспореном одредбом члана 22. став 1.
Одлуке, тако посматрано, има карактер накнаде, односно цене за изврше
ну друкчију (одговарајућу) услугу;
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2) да ли доплатна карта коју давалац услуге сагласно оспореној одред
би члана 22. став 1. Одлуке има право да наплати за случај поступања ко
рисника супротно одредбама члана 17. Одлуке, полазећи од начина на ко
ји је формулисана, има евент уално карактер прописом, односно уговором
предвиђене накнаде за неиспуњење обавезе, односно за задоцњење у ње
ном испуњењу.
С обзиром на то да је непоступање корисника паркиралишта у скла
ду са одредбама члана 17. Одлуке прописано и као прекршај (чл. 31. и 32),
као и да се за непоступање у складу са наведеним чланом Одлуке може од
корисника истовремено наплатити и доплатна карта (члан 22. став 1), те
имајући у виду висину цене паркирања, као и висину доплатне карте ко
је подносилац иницијативе наводи, поставља се и питање да ли су актом
јединице локалне самоуправе, односно утврђивањем обавезе плаћања до
платне карте, прописане обавезе које супротно Закону о комуналним де
латностима и Закону о облигационим односима корисника услуге доводе
у неравноправан положај, односно кориснику услуге намећу обавезе које
нис у у сразмери са коришћеном услугом паркирања.
С обзиром на то да се поставља питање сагласности оспорених одре
даба Одлуке са законом, то се према одредбама члана 195. Устава поставља
и питање њихове сагласности с Уставом.
Полазећи од наведеног, Уставни суд је, на основу одредаба члана 46) тач
ка 1) и члана 53. став 1. Закона о Уставном суду, донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУо-114/2011 од 24. новембра 2011. године

Закон о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву
(„Службени гласник РС“, број 101/10)
– члан 7. став 1.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Покреће се поступак за оцену уставности одредбе члана 7. став 1.
Закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву („Службени
гласник РС“, број 101/10), у делу који гласи: ‘’односно постојања разлога
који указују на повреду поступка у доношењу одлуке о избору појединог
заменика јавног тужиоца или предлогу за избор појединог јавног тужи
оца и заменика јавног тужиоца’’.
2. Ово решење доставити Народној скупштини ради давања одговора.
3. Рок за давање одговора из тачке 2. је 15 дана од дана достављања Ре
шења Народној скупштини.
4. Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за утврђивање
неуставности и несагласности са потврђеним међународним уговорима
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одредаба чл. 1, 2. и 6, члана 7. ст. 2. до 4. и чл. 8. и 9. Закона из тачке 1, као
и поступка доношења овог закона.
Образложење
(Решење видети на страни 26)
Решење Уставног суда
Број: IУз-1633/2010 од 10. марта 2011. године

(„Службени гласник РС“, број 26/11)

Одлука о покрајинским службеницима
(„Службени лист АПВ“, бр. 5/07 и 8/07)
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Покреће се поступак за оцену уставности Одлуке о покрајинским
службеницима („Службени лист АПВ“, бр. 5/07 и 8/07).
2. Ово решење доставити Скупштини Аутономне покрајине Војводине,
ради давања одговора поводом покренутог поступка из тачке 1.
3. Рок за давање одговора из тачке 2. овог решења је 60 дана од дана
пријема овог решења.
Образложење
I
Уставном суду поднете су две иницијативе за покретање поступка за
утврђивање неуставности и незаконитости више одредаба Одлуке о покра
јинским службеницима („Службени лист АПВ“, бр. 5/07 и 8/07).
У иницијативи поднетој Уставном суду 27. децембра 2008. године истиче
се да оспорене одредбе члана 13. Одлуке којима је прописано да покрајин
ски службеник има право жалбе на решење руководиоца покрајинског ор
гана којим се одлучује о његовим правима и дужностима и да о овој жалби
одлучује Комисија за жалбе Извршног већа АП Војводине није у сагласно
сти са чланом 71. Закона о радним односима у државним органима („Слу
жбени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 6/98, 49/99, 34/01 и 39/02), којим
је прописано право подношења приговора против акта којим се одлучује
о правима и обавезама запосленог. Иницијатор наводи да поменути Закон
не познаје инстит ут Комисије за жалбе, нити прописује жалбу као правно
средство, те сматра да ни одредбе чл. 69. до 76. Одлуке којима је прописан
поступак одлучивања о жалбама, рад Комисије, избор и разрешење њених
чланова нису у сагласности са чланом 71. Закона о радним односима у држав
ним органима и чланом 189. Закона о државним службеницима („Службени
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гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 и 83/08). У иницијативи се посебно истиче и да
одредба члана 70. Одлуке којом је прописано да се против одлуке Комисије
за жалбе може покренути управни спор није у сагласности са чланом 6. За
кона о управним споровима („Службени гласник РС“, број 111/09), навође
њем „да се управни спор може водити само против управног акта, а радни
однос, према мишљењу иницијатора, није управна ствар, јер се решавањем
о радном односу запосленог код државног органа као послодавца не врше
јавна овлашћења из управне области, већ државни орган иступа као посло
давац запосленом“. Из наведених разлога иницијатор сматра да се против
одлуке Комисије за жалбе не би могао водити управни спор, а оспорава и
сагласност одредбе члана 135. став 2. Одлуке којом је прописано да руково
дилац покрајинског органа може да образује дисциплинску комисију са од
редбама члана 2. став 1. и члана 60. Закона о радним односима у државним
органима, јер сматра да о правима, обавезама и одговорностима запосле
них одлучује функционер који руководи државним органом те је он једино
надлежан да покреће и води дисциплински поступак и изриче дисциплин
ску меру. Такође, иницијатор у прилог свом мишљењу истиче да Законом
о радним односима у државним органима дисциплинска комисија није ни
установљена као дисциплински орган. Предлаже да Уставни суд обустави
од извршења појединачне акте донете на основу оспорене Одлуке.
У другој иницијативи поднетој Уставном суду 5. маја 2009. године на
води се да су одредбе чл. 37. и 38. Одлуке којима су дефинисани услови за
извршилачка радна места вишег саветника и саветника у супротности са
одредбом члана 27. став 2. Закона о радним односима у државним органи
ма којом је прописано да звања вишег саветника и саветника могу стећи за
послени у државним органима чија се надлежност простире на целој тери
торији Републике, из чега произлази да ова звања не могу стећи запослени
у покрајинском органу. Поред овога, у иницијативи се наводи да су одред
бе члана 12. и члана 131. став 1. тачка 7) Одлуке којима су уређени услови
за обављање додатног рада покрајинских службеника и санкције за непо
штовање ове одредбе Одлуке у супротности са одредбама чл. 18, 20, 21. и
60. Устава Републике Србије. Наиме, према наводима иницијатора, Устав
није прописао потпуну забрану права на рад, већ само говори о огранича
вању права које, по мишљењу иницијатора, треба да буде минимално, те
сматра да је противуставно овлашћење руководиоца покрајинског органа
да покрајинском службенику забрани допунски рад, као и прописивање да
покрајинском службенику може престати радни однос због кршења забра
не допунског рада. Иницијатор истиче да у оспореном акт у нис у наведе
ни критеријуми на основу којих се допунски рад може забранити, већ је то
препуштено самовољи руководилаца покрајинских органа. Такође, изно
си мишљење да, према Уставу, право покрајинског службеника на допун
ски рад не може бити ограничено или искључено прописом нижег ранга од
закона, као и да се оспореним одредбама члана 12. и члана 131. став 1. тач
ка 7) Одлуке повређује уставни принцип забране дискриминације из чла
на 21. Устава, јер се покрајински службеници доводе у неједнак положај у
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однос у на друге грађане којима није ограничено право на рад. Осим изне
тог, иницијатор оспорава уставност одредаба чл. 68. до 76. оспорене Одлу
ке које регулишу овлашћења руководилаца покрајинских органа да својим
решењима одлучују о правима покрајинских службеника из рада и којима
се констит уише Комисија за жалбе коју формирају чланови Извршног ве
ћа, односно руководиоци покрајинских секретаријата. Оваквим прописи
вањем, по мишљењу иницијатора, крши се право на једнаку заштит у пра
ва и на правно средство гарантовано чланом 36. Устава, јер се не обезбеђује
адекватно остваривање права на ефикасан правни лек и заштита од само
воље појединаца. Предмет оспоравања иницијатора су и одредбе чл. 129.
до 142. оспорене Одлуке које се односе на дисциплинску одговорност по
крајинских службеника, с обзиром на то да руководилац покрајинског се
кретаријата својим актом одлучује о покретању дисциплинског поступка,
одређује дисциплинску комисију и изриче дисциплинске санкције, чиме се,
по мишљењу иницијатора, онемогућава правично поступање, односно до
приноси самовољном поступању чланова дисциплинске комисије.
У одговору доносиоца акта наводи се, поред осталог, да је Скупштина
АП Војводина донела оспорену Одлуку којом се уређују права и дужности
покрајинских службеника, пријем у радни однос, класификација радних ме
ста, стручно оспособљавање и усавршавање, напредовање у служби и друга
питања од значаја за остваривање права и дужности покрајинских службе
ника. Истиче се да се до доношења ове одлуке на права и обавезе из радног
односа запослених у покрајинских органима сходно примењивао Закон о
радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 46/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05), чија је сходна примена
продужена чланом 189. Закона о државним службеницима („Службени гла
сник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09). Према наводи
ма одговора, одредбе члана 179. и члана 183. став 1. Устава утврђују овла
шћење аутономне покрајине да самостално, у складу са Уставом и својим
стат утом, уреде организацију и рад својих органа и служби, што подразуме
ва и уређивање права и обавеза која су везана за радне односе запослених,
а тичу се питања утврђивања звања, оцењивања, напредовања покрајин
ских службеника и сл. Такође, доносилац акта истиче да се наведеном Од
луком обезбеђује и сходна примена Закона о радним односима у државним
органима у питањима као што су: право руководиоца покрајинског орга
на да одлучује о правима и обавезама покрајинског службеника, услови и
начини заснивања и престанка радног односа, дисциплинска одговорност
запослених, начин одлучивања о правним средствима изјављеним против
одлука руководиоца и др. Посебно се истиче да се приликом утврђивања
права, обавеза и одговорности запослених водило рачуна да њихов ниво
не буде ни већи ни мањи од нивоа утврђеног законом и другим прописи
ма из области радних односа. У односу на појединачне наводе иницијатора
истиче се да из одредбе члана 183. Устава произлази овлашћење АП Војво
дине за самостално утврђивање звања покрајинских службеника (као што
су звања саветника и вишег саветника), те да оспореним одредбама члана
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12. и члана 137. став 1. тачка 7) Одлуке нис у повређени уставни принципи
на које указује иницијатор, с обзиром на околност да послови покрајинског
службеника подразумевају вршење јавних овлашћења те су услови за оба
вљање додатног рада утврђени ради заштите угледа покрајинских органа,
спречавања евент уалног сукоба интереса и пристрасности рада покрајин
ских службеника. Такође, давалац одговора истиче да оспореним одредба
ма чл. 68. до 76. и чл. 129. до 142. Одлуке није повређено право на једнаку
заштит у права и на правно средство из члана 36. Устава, већ је укидањем
ремонстративности правног средства и констит уисањем Комисије за жал
бе Извршног већа АП Војводина као другостепене инстанце у дисциплин
ском поступку обезбеђен већи степен заштите покрајинских службеника
против којих је вођен дисциплински поступак. У вези са саставом помену
те Комисије наводи се да је чине правници са вишегодишњим искуством
у пословима управе и да ради у складу са правилима општег управног по
ступка, те да донета решења Комисије имају карактер управних аката, као
и да су оспорене одредбе Одлуке које се односе на дисциплинску одговор
ност покрајинских службеника донете у циљу спречавања самовоље руко
водилаца покрајинских органа.
II
У спроведеном поступку, Уставни суд је утврдио да је оспорену Одлуку
о покрајинским службеницима донела Скупштина АП Војводине 20. мар
та 2007. године, позивом на одредбе члана 183. став 1. Устава и члана 43.
и члана 21. став 1. тачка 2. Стат ута АП Војводине („Службени лист АПВ“,
број 17/91). Покрајинском скупштинском одлуком о спровођењу Стат ута
АП Војводине („Службени лист АПВ“, број 18/09) Одлука о покрајинским
службеницима је променила назив у „Покрајинска скупштинска одлука о
покрајинским службеницима“. До доношења ове одлуке, на права и обаве
зе из радног односа запослених у покрајинским органима сходно се при
мењивао Закон о радним односима у државним органима, чија је сходна
примена продужена сагласно члану 189. Закона о државним службеници
ма, на радне односе у органима аутономне покрајине и локалне самоупра
ве до доношења посебног закона.
Оспореном Одлуком уређују се права и дужности покрајинских слу
жбеника, пријем у радни однос, класификација радних места покрајинских
службеника, стручно оспособљавање и усавршавање, напредовање у слу
жби и друга питања од значаја за остваривање права и дужности покрајин
ских службеника, као и одређена питања значајна за уређивање и оствари
вање права, дужности и одговорности намештеника.
Оспореним одредбама члана 12. Одлуке прописано је: да покрајински
службеник може, уз писмену сагласност руководиоца покрајинског орга
на, ван радног времена да ради за другог послодавца, ако додатни рад није
забрањен посебним законом, или другим прописом, ако не представља су
коб интереса и не утиче на непристрасност рада покрајинског службени
ка (став 1); да сагласност руководиоца покрајинског органа није потребна
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за додатни научно истраживачки рад, објављивање ауторских дела и рад у
култ урно –уметничким, хуманитарним, спортским и сличним удружењи
ма (став 2); да је покрајински службеник дужан да о свом додатном раду из
става 2. овог члана обавести руководиоца покрајинског органа (став 3); да
руководилац покрајинског органа може да забрани и такав рад ако се њи
ме онемогућава или отежава рад покрајинског службеника или штети угле
ду покрајинског органа (став 4). Одредбом члана 131. став 1. тачка 7) Одлу
ке, која је у вези са претходним одредбама, предвиђена је као тежа повреда
радне дужности из радног односа обављање додатног рада у супротности
са условима утврђеним овом одлуком.
Оспореним одредбама члана 13. Одлуке прописано је да покрајински
службеник има право жалбе на решење руководиоца покрајинског органа
којим се одлучује о његовим правима и дужностима (став 1), а о жалби од
лучује Комисија за жалбе Извршног већа АП Војводине (став 2).
Оспореним одредбама чл. 37. и 38. Одлуке прописани су услови за из
вршилачка радна места вишег саветника и саветника, тако што је предви
ђено да за рад на пословима у звању вишег саветника покрајински службе
ник мора да има завршен факултет и најмање девет година радног искуства
у струци и положен стручни испит за рад у органу управе, а за рад на посло
вима у звању саветника покрајински службеник мора да има завршен фа
култет и најмање седам година радног искуства у струци и положен струч
ни испит за рад у органу управе.
Оспореним одредбама чл. 68. до 76. Одлуке уређен је поступак одлучи
вања о правима, обавезама и одговорностима покрајинских службеника та
ко што је, између осталог, прописано: да о распоређивању на радно место
и о другим правима и обавезама из радног односа покрајинског службени
ка, као и о престанку радног односа одлучује решењем руководилац покра
јинског органа или лице које он за то писмено овласти, да су донета решења
управни акти и да се против њих може поднети жалба Комисији за жалбе
(члан 68); да је Комисија за жалбе комисија Извршног већа која одлучује о
жалбама покрајинских службеника на решења којима се одлучује о њиховим
правима и дужностима и о жалбама учесника конкурса и интерног огласа,
те да примењује закон којим се уређује општи управни поступак (члан 69).
Оспореним одредбама чл. 70. до 76. Одлуке прописано је да је рок за
одлучивање о жалби 30 дана од дана њеног пријема, ако овом одлуком није
другачије одређено и да се против одлуке Комисије за жалбе може покрену
ти управни спор, да је Комисија у свом раду самостална и доноси послов
ник, одређени су број и положај чланова Комисије, престанак дужности и
разрешење чланова комисије, извештај о раду и обављање стручно – тех
ничких послова за потребе Комисије.
Оспореним одредбама чл. 129. до 142. Одлуке уређен је поступак ди
сциплинске одговорности покрајинских службеника, предвиђене су лакше
и теже повреде дужности из радног односа, дисциплинске казне, тренутак
престанка радног односа, покретање и вођење дисциплинског поступ
ка, одржавање усмене расправе, избор и одмеравање дисциплинске казне,

352

БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

разлози за удаљење са рада и поступак удаљења, жалба на решење о уда
љењу са рада, застарелост, упис дисциплинске казне у евиденцију и њено
брисање као и дисциплински поступак против покрајинског службеника
на руководећем радном месту.
III
За оцену уставности оспорених одредаба Одлуке од значаја су одредбе
Устава којима је утврђено: да се људска и мањинска права зајемчена Уста
вом непосредно примењују (члан 18. став 1); да људска и мањинска права
зајемчена Уставом могу законом бити ограничена ако ограничење допу
шта Устав, у сврхе ради којих га Устав допушта, у обиму неопх одном да се
уставна сврха ограничења задовољи у демократском друштву и без задира
ња у суштину зајемченог права, да достигнути ниво људских и мањинских
права не може се смањивати и да при ограничавању људских и мањинских
права, сви државни органи, а нарочито судови, дужни су да воде рачуна о
суштини права које се ограничава, важности сврхе ограничења, природи и
обиму ограничења, односу ограничења са сврхом ограничења и о томе да ли
постоји начин да се сврха ограничења постигне мањим ограничењем пра
ва (члан 20); да су пред Уставом и законом сви једнаки, да свако има право
на једнаку законску заштит у, без дискриминације и да је забрањена свака
дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочи
то по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, ро
ђења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, кул
туре, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета (члан 21.
ст. 1. до 3); да се јемчи једнака заштита права пред судовима и другим др
жавним органима, имаоцима јавних овлашћења и органима аутономне по
крајине и јединица локалне самоуправе и да свако има право на жалбу или
друго правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом праву,
обавези или на закону заснованом интерес у (члан 36); да се јемчи право
на рад, у складу са законом, да свако има право на слободан избор рада и
да су свима, под једнаким условима, доступна сва радна места (члан 60. ст.
1. до 3); да Република Србије уређује и обезбеђује, поред осталог, систем
у области радних односа (члан 97. став 1. тачка 8); да Народна скупштина
доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије (члан
99. став 1. тачка 7); да су јединице локалне самоуправе надлежне у питањи
ма која се, на сврсисходан начин, могу остваривати унутар јединице локал
не самоуправе, а аутономне покрајине у питањима која се, на сврсисходан
начин, могу остваривати унутар аутономне покрајине, у којима није над
лежна Република Србије, а која су питања од републичког, покрајинског и
локалног значаја одређује се законом (члан 177); да Република Србија за
коном може поверити аутономним покрајинама и јединицама локалне са
моуправе поједина питања из своје надлежности (члан 178. став 1); да ау
тономне покрајине, у складу са Уставом и стат утом аутономне покрајине
самостално пропис ују уређење и надлежност својих органа и јавних слу
жби (члан 179); да аутономне покрајине, у складу са Уставом и својим ста
тутом, уређују надлежност, избор, организацију и рад органа и служби које
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оснивају (члан 183. став 1); да о питањима из своје надлежности аутоном
на покрајина доноси одлуке и друга општа акта (члан 185. став 3); да зако
нитост коначних појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези
или на закону заснованом интерес у подлеже преиспитивању пред судом у
управном спору, ако у одређеном случају законом није предвиђена друга
чија судска заштита (члан 198. став 2).
Законом о радним односима у државним органима („Службени гла
сник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 6/98, 49/99, 34/01 и 39/02) прописано је: да
о правима, обавезама и одговорностима утврђеним овим законом запо
слених и постављених, односно изабраних лица у државном органу одлу
чује функционер који руководи државним органом, ако овим законом ни
је друкчије утврђено (члан 2. став 1); да запослени у државним органима
могу стицати звања у оквиру високе школске спреме – виши саветник, са
ветник, самостални стручни сарадник, виши стручни сарадник и стручни
сарадник (члан 27. став 1. тачка 1)), а да звање саветника и вишег саветни
ка може стећи запослени у државном органу чија се надлежност простире
на целој територији Републике (члан 27. став 2); да звања у оквиру високе
школске спреме се стичу под законом прописаним условима и да звање са
ветника може стећи запослени у државном органу који има високу школ
ску спрему, најмање 7 година радног стажа и оспособљен је да самостално
обавља сложене послове из једне или више области који захтевају посеб
ну оспособљеност (члан 28. став 1. тачка 1)); да дисциплинске мере против
запосленог у државном органу изриче функционер који руководи држав
ним органом (члан 60); да против сваког решења или другог акта којим је
одлучено о његовим правима и обавезама запослени, односно постављено
лице, има право да поднесе приговор (члан 71. став 2).
Законом о управним споровима („Службени гласник РС“, број 111/09)
у члану 6. прописано је да се надлежним органом, у смислу овог закона,
сматрају државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локал
не самоуправе, привредна друштва, јавна и друга предузећа, установе, ор
ганизације и појединци, као и посебни органи, када у вршењу јавних овла
шћења решавају у управним стварима (члан 6).
Одредбом члана 189. Закона о државним службеницима службени
цима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08,
104/09) прописано је да се одредбе Закона о радним односима у државним
органима настављају да се сходно примењују на радне односе у органима
аутономне покрајине и локалне самоуправе до доношења посебног закона.
IV
Полазећи од Уставом утврђене надлежности Републике да уређује и
обезбеђује систем у области радних односа и, сагласно томе, законског од
ређења да ће се на радне односе у органима аутономне покрајине одред
бе Закона о радним односима у државним органима наставити сходно да
се примењују до доношења посебног закона, Уставни суд налази да се као
основно спорно уставноправно питање у овом поступку поставља да ли
системско уређивање питања радних односа запослених у покрајинским
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органима, како је то учињено оспореном Одлуком (од пријема у радни од
нос, права и дужности покрајинских службеника, разврставања радних
места, одлучивања о правима, обавезама и одговорностима покрајинских
службеника, до престанка радног односа, дисциплинске одговорности, по
ложаја намештеника и друго), може бити предмет уређивања подзаконским
актом и да ли су уставне норме о праву аутономне покрајине да самостал
но пропис ује уређење и надлежност својих органа и јавних служби (члан
179. Устава), односно да уређује надлежност, избор, организацију и рад ор
гана и служби које оснива (члан 183. став 1. Устава), уставни основ и за са
мостално, аутономно уређивање система радних односа запослених у ор
ганима и јавним службама које аутономна покрајина оснива.
На основу изнетог, а имајући у виду да је одредбом члана 54. став 1. За
кона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07) предвиђено да
у поступку оцењивања уставности или законитости Уставни суд није огра
ничен захтевом овлашћеног предлагача, односно иницијатора, Уставни суд
сматра да има основа за покретање поступка за оцену уставности предмет
не Одлуке о покрајинским службеницима у целини, сагласно одредби чла
на 53. став 1. Закона о Уставном суду.
С обзиром на наведено, Уставни суд је, на основу одредаба члана 33.
став 1, члана 34. став 1. и члана 46. тачка 1) Закона о Уставном суду, као и
члана 82. тачка 10. и члана 84. Пословника о раду Уставног суда („Службе
ни гласник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), решио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУа-2/2009 од 15. децембра 2011. године

Закључак Владе 05 број: 113-1041/2010-4
од 17. фебруара 2010. године
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Покреће се поступак за оцену уставности и законитости Закључка
Владе 05 број: 113-1041/2010-4 од 17. фебруара 2010. године.
2. Решење доставити Влади ради давања одговора.
3. Рок за давање одговора је 30 дана од дана пријема Решења.
Образложење
I
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену
уставности и законитости Закључка Владе Републике Србије 05 број: 436256/2009-001 од 2. октобра 2009. године. Иницијатор сматра да оспорени
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Закључак Владе није у сагласности с Уставом, важећим законима који ре
гулишу надлежност Владе и законима који регулишу материју пензијског и
инвалидског осигурања и поступак наплате доприноса за пензијско и ин
валидско осигурање. Према наводима иницијатора, Закључак није у сагла
сности са одредбом члана 21. став 1. Устава којом је утврђено да су пред
Уставом и законом сви једнаки, одредбом члана 82. став 1. Устава којом се
гарант ује равноправност приватне и других облика својине, као ни са одред
бом члана 84. став 1. Устава којом је прописано да сви имају једнак правни
положај на тржишту. Иницијатор, такође, наводи да је Закључак противан
члану 123. Устава којом су прописане надлежности Владе, јер је, по његовом
мишљењу, Влада оспореним актом регулисала материју која не спада у њену
надлежност. Поред тога, истиче да је Закључак противан члану 196. ст. 1. и
2. Устава, јер није објављен у републичком службеном гласилу, те не може
производити правно дејство. По наводима иницијатора, Закључак омогу
ћава појединим приватним субјектима који нис у поштовали важеће зако
не о обавези плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по
везивање стажа, односно измиривање дуга по том основу на терет других
пореских обвезника, односно на терет буџетских средстава Републике Ср
бије. Поред тога, истиче да наведени Закључак омогућава привредним су
бјектима који су под непосредном контролом Владе или су били под непо
средном контролом Владе, а сада су у приватном власништву ослобађање
од обавеза плаћања доспелих доприноса за пензијско и инвалидско осигу
рање, док други привредни субјекти нис у обу хваћени овим закључком, те
су на тај начин стављени у неравноправан положај на тржишту, што је су
протно одредби члана 82. став 1. Устава. Такође, износи мишљење да је на
ведени Закључак ставио у неравноправан положај на тржишту привредне
субјекте у државном власништву и већинском државном власништву који
су измиривали на време или са закашњењем доприносе за пензијско инва
лидско осигурање, као и оне субјекте према којима је Пореска управа спро
водила принудну наплат у. Подносилац сматра да је наведеним Закључком
Фонд пензијско-инвалидског осигурања доведен у сит уацију да не може да
наплати потраживања од обвезника и да су на тај начин посредно оштеће
ни сви његови осигураници којима због недостатка финансијских средста
ва права могу бити смањена или укинута.
II
У спроведеном поступку пред Уставним судом утврђено је следеће:
Будући да је оспорени Закључак Владе Републике Србије 05 број: 436256/2009-001 од 2. октобра 2009. године престао да важи доношењем новог
Закључка Владе 05 број: 113-1041/2010-4 од 17. фебруара 2010. године и да
није произвео последице у примени, то је Уставни суд у однос у на оспоре
ни Закључак обуставио поступак због престанка процесних претпоставки
за вођење поступка и закључио да поводом наведене иницијативе покрене
поступак за оцену уставности и законитости Закључка Владе 05 број: 1131041/2010-4 од 17. фебруара 2010. године.
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Закључак Владе 05 број: 113-1041/2010-4 од 17. фебруара 2010. године до
нет је на предлог Министарства финансија, на основу одредбе члана 43. став
3. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05, 111/07 и 65/08),
којом је прописано да Влада када не доноси друге акте доноси закључке.
У тачки 1. Закључка предвиђено је да се одређеним привредним субјек
тима који имају неизмирене обавезе за доприносе за пензијско и инвалид
ско осигурање запослених за период од 1. јануара 2004. године до 31. децем
бра 2009. године, изврши повезивање стажа уплатом неизмирених обавеза
по том основу, а да ће уплат у средстава извршити Министарство финан
сија на терет расхода буџета Републике Србије за 2010. годину, предвиђе
них за дотације Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање.
Према тачки 1. Закључка, привредни субјекти на које се односи повезива
ње стажа су: 1) привредно друштво које послује са више од 50% државног
капитала; 2) предузеће кроз привредно друштво које се налази у поступ
ку припреме за приватизацију и 3) субјекат приватизације који се налази у
поступку приватизације. Тачком 2. овог закључка предвиђено је да се при
вредним субјектима који имају неизмирене обавезе за доприносе за пензиј
ско инвалидско осигурање запослених за период од 1. јануара 2004. године
до 31. децембра 2009. године изврши повезивање стажа закључивањем уго
вора о задуживању ради повезивања стажа, и то следећим привредним су
бјектима: 1) привредно друштво које је приватизовано у складу са Законом
о својинској трансформацији („Службени гласник РС“, бр. 32/97 и 10/01);
2) субјекат приватизације код којег је закључен уговор о продаји капита
ла, односно имовине, а који се налази у поступку контроле извршења уго
ворних обавеза купца и 3) привредно друштво код којег је закључен уго
вор о продаји капитала, односно имовине, а код којег су истекли рокови у
којима Агенција за приватизацију контролише извршење уговорних оба
веза купца. Према овој тачки Закључка, наведени привредни субјекти оба
везу по основу повезивања стажа измириваће у року од четири године уз
грејс период од једне године, са каматом у висини есконтне стопе Народне
банке Србије, а при закључивању уговора о задуживању ради повезивања
стажа имају обавезу да Министарству финансија доставе једно од следећих
средстава обезбеђења: 1) хипотеку на непокретности; 2) трасирану мени
цу, авалирану од стране пословне банке и 3) јемство другог правног лица.
Тачком 3. наведеног закључка утврђено је да ће Министарство финансија
– Пореска управа, у сарадњи са Републичким фондом за пензијско и инва
лидско осигурање, утврдити записником износ неизмирених обавеза за до
приносе за пензијско и инвалидско осигурање за период од 1. јануара 2004.
године до 31. децембра 2009. године са припадајућом каматом до дана са
чињавања записника. Сагласно тачки 4. овог закључка, Министарство фи
нансија ће из средстава буџета Републике Србије пренети средства у ви
сини обавезе утврђене записником, а уплата средстава извршиће се преко
уплатних рачуна за допринос за пензијско инвалидско осигурање, за сва
ки привредни субјекат појединачно, са позивом на ПИБ тог субјекта. У тач.
5. и 6. наведеног закључка предвиђено је да ће на основу извршене уплате
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Министарства финансија, Републички фонд за пензијско и инвалидско оси
гурање утврдити стаж осигурања за запослене у наведеним привредним
субјектима, а да ће се начин и поступак повезивања стажа ближе уредити
интерним актом министра финансија и министра рада и социјалне поли
тике. Тачком 7. Закључка овлашћен је министар финансија да у име Владе,
као заступника Републике Србије, потпише уговоре предвиђене овим за
кључком. Овај закључак је ради реализације достављен Министарству фи
нансија, Министарству рада и социјалне политике, Републичком фонду за
пензијско и инвалидско осигурање, Министарству економије и регионал
ног развоја и Агенцији за приватизацију.
III
Уставом Републике Србије је утврђено: да уређење власти почива на по
дели власти на законодавну, извршну и судску (члан 4. став 2); да су пред
Уставом и законом сви једнаки, да свако има право на једнаку законску за
штит у, без дискриминације, да је забрањена свака дискриминација, непо
средна или посредна по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола,
националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, по
литичког или другог уверења, имовног стања, култ уре, језика, старости и
психичког или физичког инвалидитета (члан 21. ст. 1. до 3); да Република
Србије уређује и обезбеђује, између осталог, систем у области радних одно
са, социјалног осигурања и других облика социјалне сигурности (члан 97.
став 1. тачка 8); да Народна скупштина доноси законе и друге опште акте
из надлежности Републике Србије (члан 99. став 1. тачка 7); да Влада утвр
ђује и води политику, извршава законе и друге опште акте Народне скуп
штине, доноси уредбе и друге опште акте ради извршавања закона, предла
же Народној скупштини законе и друге опште акте и даје о њима мишљење
кад их поднесе други предлагач, усмерава и усклађује рад органа државне
управе и врши надзор над њиховим радом, а врши и друге послове одре
ђене Уставом и законом (члан 123); да је правни поредак Републике Србије
јединствен и да сви закони и други општи акти донети у Републици Срби
ји морају бити сагласни са Уставом (члан 194. ст. 1. и 3); да се закони и сви
други општи акти објављују пре ступања на снагу, те да се Устав, закони и
подзаконски општи акти Републике Србије објављују у републичком слу
жбеном гласилу, а стат ути, одлуке и други општи акти аутономних покра
јина се објављују у покрајинском службеном гласилу (члан 196. ст. 1. и 2).
Према Закону о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05, 101/07
и 65/08), Влада утврђује и води политику Републике Србије у оквиру Уста
ва и закона и других општих аката Народне скупштине, извршава законе и
друге опште акте Народне скупштине, тако што доноси опште и појединач
не правне акте и предузима друге мере (члан 2). У одељку „IV Акти Владе“,
одредбама чл. 42. до 46. Закона прописано је да Влада одлуком оснива јав
на предузећа, установе и друге организације, предузима мере и уређује пи
тања од општег значаја и одлучује о другим стварима за које је законом или
уредбом одређено да их Влада уређује одлуком, да Влада решењем одлучује
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о постављењима, именовањима и разрешењима, у управним стварима и
другим питањима од појединачног значаја, а да кад не доноси друге акте,
Влада доноси закључке (члан 43); да се уредбе, одлуке, пословник, мемо
рандум о буџет у и решења којима се поништавају и укидају прописи орга
на државне управе објављују у „Службеном гласнику Републике Србије“, а
да се остали акти Владе и председника Владе могу објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије“ ако је то овим законом или другим прописом
одређено или ако тако при њиховом доношењу одлучи Влада (члан 46).
IV
Полазећи од садржине навода иницијатора и од наведених одредаба
Устава и закона, Уставни суд је оценио да се у вези са оспоравањем устав
ности и законитости наведеног Закључка Владе, основано постављају као
спорна следећа уставноправна питања:
1) да ли је доношењем оспореног акта Влада, као орган извршне власти,
изашла изван оквира своје Уставом утврђене надлежности из члана 123. тач.
2. и 3. Устава и повредила начело поделе власти из члана 4. став 2. Устава;
2) да ли односи уређени оспореним Закључком спадају у законску ма
терију коју уређује Народна скупштина, у остваривању надлежности Репу
блике Србије утврђене одредбом члана 97. тачка 8. Устава;
3) да ли се оспореним прописивањем повређује начело забране дискри
минације утврђено одредбама члана 21. Устава, будући да је повезивање
стажа осигурања, у смислу оспореног Закључка омогућено само појединим
привредним субјектима, док су други привредни субјекти извршавали сво
је обавезе плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање (бла
говремено, уз плаћање камате или у поступку принудне наплате);
4) да ли су наведеним Закључком повређени уставни принципи из чла
на 82. став 1. и члана 84. став 1. Устава, имајући у виду да су Закључком об
ухваћени само привредни субјекти у државном власништву и већинском
државном власништву који нис у измиривали обавезу плаћања доприно
са за пензијско и инвалидско осигурање за своје запослене, односно да ли
се давањем оваквих погодности одређеној категорији привредних субје
ката у зависности од облика својине омогућава повољнији правни поло
жај на тржишту;
5) да ли је оспорени акт у сагласности са одредбама Устава које се од
носе на хијерархију домаћих општих правних аката у јединственом прав
ном поретку Републике Србије (чл. 194. и 195. Устава), као и са уставним
одредбама којима је утврђена обавеза објављивања општих правних аката
пре њиховог ступања на снагу (члан 196. ст. 1. и 2).
V
На основу изнетог, Уставни суд је оценио да се основано поставља пи
тање уставности и законитости Закључка Владе 05 број: 113-1041/2010-4 од
17. фебруара 2010. године, те је, сагласно одредби члана 53. став 1. Закона о
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Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), покренуо поступак
за оцену уставности и законитости наведеног Закључка.
Полазећи од изложеног, а на основу одредбе члана 46. тачка 1) Закона
о Уставном суду, Уставни суд је донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: IУо-577/2011 од 10. новембра 2011. године

7. ЗАС ТАЈАЊЕ СА ПОС ТУПКОМ

Уставни суд, донео je
ЗАКЉУЧАК
1. Застаје се са поступком за оцену уставности и законитости одреда
ба чл. 4, 5. и 8. Одлуке о видео-надзору града Новог Сада („Службени лист
града Новог Сада“, број 55/09).
2. Поступак ће се наставити, ако Одлука из тачке 1. не буде усаглаше
на са Уставом и законом до 31. децембра 2011. године.
Образложење
Уставни суд је поводом више поднетих иницијатива, на седници одр
жаној 16. јуна 2011. године покренуо поступак за оцену уставности и за
конитости одредаба чл. 4, 5. и 8. Одлуке о видео-надзору града Новог Сада
(„Службени лист града Новог Сада“, број 55/09). Решење о покретању по
ступка број IУо-786/2010 достављено је Скупштини града Новог Сада ра
ди давања одговора поводом уставноправних питања за која је Суд оценио
да се могу поставити као спорна.
Доносилац оспорене Одлуке обратио се Уставном суду дописом од 10.
августа 2011. године са предлогом да Суд, пре одлучивања у овом предме
ту, застане са поступком и омогући Скупштини града Новог Сада да раз
мотри уставноправна питања која је Уставни суд поставио у Решењу о по
кретању поступка.
Одредбом члана 55. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гла
сник РС“, број 109/07) прописано је да у току поступка, а на захтев доно
сиоца оспореног општег акта, Уставни суд може пре доношења одлуке о
уставности или законитости, застати са поступком и дати могућност до
носиоцу општег аката да, у одређеном року отклони уочене неуставности
или незаконитости.
Имајући у виду наведену одредбу члана 55. став 1. Закона о Уставном
суду, те писмени захтев доносиоца акта, Уставни суд је закључио да су се
стекли услови да се застане са поступком за оцену уставности и законито
сти оспорених одредаба Одлуке о видео-надзору града Новог Сада, како би
се дала могућност доносиоцу акта да отклони уочене неуставности и неза
конитости у року који је Уставни суд одредио.
На основу одредаба члана 48. Закона о Уставном суду и члана 82. став
2. Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08 и
27/08), Уставни суд је закључио као у изреци.
Закључак Уставног суда
Број: IУо-786/2010 од 29. септембра 2011. године

8. ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА

У сит уацији када је одборнику прес удом Окружног суда утврђен пре
станак мандата у Скупштини општине, након чега је Скупштина општи
не донела решење о потврђивању мандата кандидат у за новог одборника,
а решењем Управног суда благовремена „жалба-захтев“ за измену поје
диначног акта о престанку мандата, у смислу Одлуке Уставног суда IУз52/2008 од 21. априла 2010. године, одбачена као недозвољена, Уставни
суд је оценио да је за поступање по захтеву за измену прес уде Окружног
суда надлежан Управни суд.
Непоступање надлежног органа по захтеву за измену акта, како је то
предвиђено одредбом члана 61. Закона о Уставном суду, не значи да се из
меном појединачног акта не могу отклонити последице настале применом
општег акта за који је утврђено да је неуставан и да је потребно да Устав
ни суд у складу са чланом 62. Закона о Уставном суду одреди другачији
начин отклањања последица, као што подносилац захтева.
Према схватању Уставног суда, у поступку за измену акта о престанку
мандата за који је у конкретном случају надлежан Управни суд, тај суд,
у складу са чланом 61. Закона о Уставном суду, може одлучивати само о
захтеву за измену акта о престанку мандата, а не и о измени акта о доде
ли мандата новом одборнику који је донела скупштина јединице локал
не самоуправе. Захтев за измену акта о додели и потврђивању мандата
новом одборнику може се поднети само скупштини јединице локалне
самоуправе, и то након доношења одлуке Управног суда да измени акт о
престанку мандата.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се захтев Зорана Живковића за извршење Одлуке Уставног суда
IУз-52/2008 („Службени гласник РС“, број 34/10) од 21. априла 2010. годи
не и одређује да се Зорану Живковићу, коме је престао мандат на основу
прес уде Окружног суда у Смедереву Уж. 23/08 од 20. новембра 2008. годи
не, последице престанка одборничког мандата отклоне изменом појединач
ног акта на основу кога му је престао мандат.
2. Поништава се решење Управног суда Уж. 309/10 од 5. новембра 2010.
године и одређује да Управни суд поново одлучи о захтеву за измену по
јединачног акта о престанку мандата, у року од 30 дана од дана доставља
ња овог решења.
Образложење
Уставном суду обратио се Зоран Живковић из Грчца, општина Смеде
ревска Паланка, захтевом за утврђивање начина извршења одлуке Устав
ног суда. Подносилац је навео да му је одлуком Окружног суда у Смеде
реву Уж. 23/08 од 20. новембра утврђен престанак мандата одборника у
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Скупштини општине Смедеревска Паланка, а на основу члана 47. Закона о
локалним изборима. Према наводима подносиоца, он је, након доношења
Одлуке Уставног суда IУз-52/2008, поднео Скупштини општине Смедерев
ска Паланка захтев за враћање мандата, а затим је због пропуштања Скуп
штине општине да поступи по његовом захтеву поднео жалбу Управном
суду, који је исту одбацио са образложењем да заштит у у таквим случајеви
ма пружа Уставни суд. Позивајући се на одредбу члана 62. Закона о Устав
ном суду, подносилац је предложио да Уставни суд донесе решење којим
би се „спровела његова одлука и то тако што би се успоставило пређашње
стање, на тај начин што би се укинула прес уда којом је утврђен престанак
мандата, затим што би му био враћен одборнички мандат ... и што би му се
... исплатиле накнаде које се исплаћују одборницима“.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио:
Прес удом Окружног суда у Смедереву Уж. 23/08 од 20. новембра 2008.
године утврђен је престанак мандата одборницима у Скупштини општи
ни Смедеревска Паланка, поред осталих, и Зорану Живковићу из Грчца.
Подносилац је 16. јуна 2010. године поднео Управном суду жалбу због
пропуштања Скупштине општине Смедеревска Паланка да донесе одлу
ку о измени акта којим је њему утврђен престанак мандата одборника, по
основу подношења „бланко оставке“.
Решењем Управног суда Уж. 309/10 од 5. новембра 2010. године одба
чена је жалба подносиоца. У образложењу решења је наведено: да је жали
лац поднео овом суду жалбу због пропуштања Скупштине општине Смеде
ревска Паланка да на седници одржаној 15. јуна 2010. године донесе одлуку
о измени акта којим је њему утврђен престанак мандата, на основу члана
47. Закона о локалним изборима; да је подносилац у жалби навео да се, на
кон доношења Одлуке Уставног суда IУз-52/2008, у складу са одредбама чл.
7. и 61. Закона о Уставном суду, обратио Скупштини општине Смедерев
ска Паланка захтевом за измену акта којим му је одузет мандат, а одузет је
прес удом Окружног суда у Смедереву Уж. 23/08 од 20. новембра 2008. го
дине, те да се због пропуштања Скупштине да одлучи о његовом захтеву
обратио суду жалбом, с позивом на одредбу члана 49. Закона о локалним
изборима; да се, у конкретном случају, жалбом тражи измена акта – одлу
ке о престанку мандата одборника, те да Управни суд налази да одредба
ма члана 49. Закона о локалним изборима није предвиђена могућност под
ношења жалбе када се одлучује о захтеву за измену раније донете одлуке о
престанку мандата; да и у случају када је до престанка мандата одборника
дошло пресудом окружног суда, ниједном одредбом Закона о локалним из
борима, нити неког другог закона није предвиђена могућност изјављивања
жалбе којом се тражи измена те одлуке; да из одредаба чл. 61. и 62. Зако
на о Уставном суду произлази да се заштита права одборника у том слу
чају обезбеђује од стране јединице локалне самоуправе на основу захтева
одборника коме је то право повређено неуставном одредбом (члан 61), а
у случају изостанка таквог акта, заштита права се обезбеђује пред Устав
ним судом, сагласно одредби члана 62. наведеног закона. Из наведених
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разлога, Управни суд је нашао да је жалба недозвољена, па је, на основу
члана 54. став 3, у вези са чланом 49. Закона о локалним изборима, на чи
ју примену упућује одредба члана 31. став 2. Закона о локалној самоупра
ви и сходном применом члана 26. став 2, у вези са ставом 1. тачка 2) Зако
на о управним споровима, одлучио као у изреци.
Уставни суд је на седници одржаној 21. априла 2010. године, донео Од
луку IУз-52/2008 („Службени гласник РС“, број 34/10) којом је, поред оста
лог, утврђено да одредбе члана 47. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/07) нис у у сагласности с Уставом и потврђеним ме
ђународним уговорима. Одредбама члана 47. наведеног закона био је уре
ђен инстит ут уговора између кандидата за одборника, односно одборника
и подносиоца изборне листе, којим се може предвидети право подносиоца
изборне листе да у име одборника поднесе оставку на функцију одборни
ка у скупштини јединице локалне самоуправе и на основу кога подносилац
изборне листе стиче право да слободно располаже мандатом одборника, а
уређен је и инстит ут „бланко оставке“. На основу члана 168. став 3. Устава
Републике Србије, даном објављивања Одлуке Уставног суда престале су
да важе одредбе Закона чија је неуставност утврђена.
Уставом Републике Србије утврђено је: да је Уставни суд самосталан и
независан државни орган који штити уставност и законитост и људска и
мањинска права и слободе, да су одлуке Уставног суда коначне, извршне и
општеобавезујуће (члан 166); да закон или други општи акт који није сагла
сан Уставу или закону престаје да важи даном објављивања одлуке Уставног
суда у службеном гласилу (члан 168. став 3); да је свако дужан да поштује
и извршава одлуку Уставног суда, да Уставни суд својом одлуком уређује
начин њеног извршења, када је то потребно, као и да се извршење одлука
Уставног суда уређује законом (члан 171. ст. 1. до 3).
Законом о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07) про
писано је: да кад Уставни суд одреди начин отклањања последица које су
настале услед примене општег акта који није у сагласности са Уставом или
законом, одлука Уставног суда има правно дејство од дана њеног објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије“ (члан 59); да свако коме је
повређено право коначним или правноснажним појединачним актом, до
нетим на основу закона или другог општег акта, за који је одлуком Уставног
суда утврђено да није у сагласности с Уставом, општеприхваћеним прави
лима међународног права, потврђеним међународним уговорима или за
коном, има право да тражи од надлежног органа измену тог појединачног
акта (члан 61. став 1), да се предлог за измену коначног или правноснажног
појединачног акта, донетог на основу закона или другог општег акта, за ко
ји је одлуком Уставног суда утврђено да није у сагласности са Уставом, оп
штеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународ
ним уговорима или законом, може поднети у року од шест месеци од дана
објављивања одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“, ако од до
стављања појединачног акта до подношења предлога или иницијативе за
покретање поступка није протекло више од две године (члан 61. став 2); да
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ако се утврди да се изменом појединачног акта не могу отклонити после
дице настале услед примене општег акта за који је одлуком Уставног суда
утврђено да није у сагласности са Уставом, општеприхваћеним правилима
међународног права, потврђеним међународним уговорима или законом,
Уставни суд може одредити да се ове последице отклоне повраћајем у пре
ђашње стање, накнадом штете или на други начин (члан 62); да су држав
ни и други органи, организације којима су поверена јавна овлашћења, по
литичке странке, синдикалне организације, удружења грађана или верске
заједнице дужни да, у оквиру својих права и дужности, извршавају одлуке
и решења Уставног суда (члан 104. став 1); да ће у случају потребе, изврше
ње одлуке и решења Уставног суда обезбедити Влада, на начин који је утвр
ђен посебним решењем Уставног суда (члан 104. став 2).
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07)
прописано је да одборник има право на заштит у мандата, укључујући и суд
ску заштит у, која се остварује сходном применом закона којим се уређује
заштита изборног права у изборном поступку (члан 31. став 2).
Законом о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и
34/10) прописано је: да је на одлуке скупштине јединице локалне самоупра
ве о престанку мандата одборника, као и о потврђивању мандата новом од
борнику, допуштена жалба надлежном окружном суду (члан 49. став 1); да
је жалба допуштена и у случају када скупштина пропусти да донесе одлуке
из става 1. овог члана (члан 49. став 2); да у случају основаности жалбе из
става 2. овог члана, суд доноси одлуку којом утврђује престанак мандата
одборника, односно потврђује мандат новом одборнику (члан 49. став 3);
да у поступку заштите изборног права суд сходно примењује одредбе за
кона којим се уређује поступак у управним споровима (члан 54. став 3); да
ће се одлука по жалби донети најкасније у року од 48 часова од дана при
јема жалбе са списима (члан 54. став 4); да је одлука донета у поступку по
жалби правноснажна и против ње се не могу поднети захтев за ванредно
преиспитивање судске одлуке, нити захтев за понављање поступка, пред
виђени Законом о управним споровима (члан 54. став 5).
Законом о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09
и 101/10) прописано је да Управни суд суди у управним споровима, као и
да Управни суд врши и друге послове одређене законом (члан 29. ст. 1. и 2).
Дакле, према Уставу, одлуке Уставног суда су коначне, извршне и оп
штеобавезујуће и свако је дужан да поштује и извршава одлуку Уставног
суда. Када је реч о обезбеђењу и извршењу одлука Уставног суда, одредба
ма члана 171. Устава утврђено је да је свако дужан да поштује и извршава
одлуку Уставног суда, као и да Уставни суд својом одлуком утврђује начин
њеног извршења када је то потребно. Такође, одредбом члана 104. став 1.
Закона о Уставном суду прописано је да су државни и други органи, орга
низације којима су поверена јавна овлашћења, политичке странке, синди
калне организације, удружења грађана или верске заједнице дужни да, у
оквиру својих права и дужности, извршавају одлуке и решења Уставног суда.
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Из садржине одредаба члана 61. Закона о Уставном суду следи да свако
коме је повређено право коначним или правноснажним појединачним ак
том, донетим на основу закона за који је одлуком Уставног суда утврђено
да није у сагласности с Уставом, општеприхваћеним правилима међународ
ног права и потврђеним међународним уговорима, има право да тражи од
надлежног органа измену тог појединачног акта у року од шест месеци од
дана објављивања одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Републи
ке Србије“. Спровођење наведеног поступка за измену појединачног акта
пред надлежним органом једна је од претпоставки за поступање Уставног
суда по захтеву за извршење одлука Уставног суда и отклањање последица
насталих применом закона за који је утврђено да није у сагласности с Уста
вом, општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним ме
ђународним уговорима, сагласно члану 62. Закона о Уставном суду. Наиме,
према члану 62. Закона, ако Уставни суд утврди да се изменом појединач
ног акта не могу отклонити последице настале применом општег акта за
који је утврђено да је неуставан, Суд може одредити да се те последице от
клоне повраћајем у пређашње стање, накнадом штете или на други начин.
Полазећи од наведеног, Уставни суд је утврдио да се, у конкретном слу
чају, подносилац обратио Управном суду захтевом за измену акта, на осно
ву кога му је утврђен престанак мандата одборника у Скупштини општине
Смедеревска Паланка, те да је Управни суд решењем Уж. 309/10 од 5. новем
бра 2010. године одбацио жалбу подносиоца.
С обзиром на то да је престанак мандата подносиоцу, као одборнику у
Скупштини општине Смедеревска Паланка, утврђен прес удом Окружног
суда у Смедереву Уж. 23/08 од 20. новембра 2008. године, донетом на осно
ву одредаба члана 47. Закона о локалним изборима, Уставни суд налази да
је подносилац, сагласно члану 61. Закона о Уставном суду, имао право да
поднесе захтев за измену тог појединачног акта надлежном органу. Пре
ма члану 49. Закона о локалним изборима, окружни суд је био надлежан
да одлучује о жалби изјављеној против одлуке скупштине јединице локал
не самоуправе о престанку мандата одборника, као и о потврђивању ман
дата новом одборнику и о жалби изјављеној због пропуштања скупштине
да такву одлуку донесе. Међутим, даном почетка примене Закона о уређе
њу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/08 и 104/09) и Закона о седи
штима и подручјима судова и јавних тужилаштва („Службени гласник РС“,
број 116/08), односно 1. јануара 2010. године, престали су са радом судо
ви и јавна тужилаштва основани Законом о седиштима и подручјима су
дова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“, бр. 63/01 и 42/02).
Имајући у виду одредбе о надлежности судова из Закона о уређењу судо
ва, а пре свега одредбе члана 29. тог закона којима је прописано да Управ
ни суд суди у управним споровима и врши друге послове одређене зако
ном, као и одредбу члана 54. став 3. Закона о локалним изборима којом је
прописано да се у поступку заштите изборног права сходно примењују од
редбе закона којим се уређује поступак у управним споровима, Уставни суд
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оцењује да је за поступање по захтеву за измену наведене прес уде Окру
жног суда надлежан Управни суд.
Уставни суд налази да се у конкретном случају подносилац благовреме
но обратио Управном суду жалбом због пропуштања Скупштине општине
Смедеревска Паланка да донесе одлуку о измени акта којим је утврђен пре
станак мандата одборнику. Чињеница да се подносилац обратио „жалбом“
Управном суду због пропуштања Скупштине општине да одлучи о њего
вом захтеву за измену акта, као и да се позивао на одредбу члана 49. Зако
на о локалним изборима, по оцени Уставног суда, није могла бити од ути
цаја на одлучивање о предметној „жалби“, имајући у виду садржину захтева
постављеног у њој. Међутим, Управни суд је својим решењем Уж. 309/10 од
5. новембра 2010. године одбацио жалбу подносилаца као недозвољену, с
позивом на одредбу члана 26. став 1. тачка 2) Закона о управним спорови
ма, којом је прописано да ће тужба бити одбачена ако суд утврди да акт ко
ји се тужбом оспорава не представља акт о чијој законитости се одлучује
у управном спору. По становишту Уставног суда, Управни суд је по подне
тој жалби требало да поступа као по захтеву за измену акта, сагласно чла
ну 61. Закона о Уставном суду. Уставни суд налази да је неоснован закљу
чак Управног суда да је предметну жалбу требало одбацити, из разлога што
одредбама члана 49. Закона о локалним изборима није предвиђена могућ
ност подношења жалбе када се одлучује о захтеву за измену раније донете
одлуке о престанку мандата. Такође, по оцени Уставног суда, разлози да
ти у образложењу решења Управног суда о томе да је у конкретном случа
ју, сагласно члану 61. Закона, јединица локалне самоуправе та која је надле
жна да одлучује о измени акта, нис у правно утемељени. Наим
 е, не постоји
правни основ по коме би орган јединице локалне самоуправе могао да из
мени судску прес уду, јер је одредбом члана 145. став 4. Устава утврђено да
судску одлуку може преиспитивати само надлежни суд, у законом пропи
саном поступку.
У сит уацији када је мандат подносиоцу одузет прес удом Окружног
суда у Смедереву и када је Управни суд констатовао да се поднетом жал
бом тражи измена акта – одлуке о престанку мандата одборника, по оце
ни Уставног суда, јасно произлази да је Управни суд као надлежни орган
требало да поступа по члану 61. Закона о Уставну суду и да донесе одлуку
о захтеву за измену акта.
Непоступање надлежног органа по захтеву за измену акта, како је то
предвиђено одредбом члана 61. Закона о Уставном суду, по оцени Устав
ног суда, не значи да се изменом појединачног акта не могу отклонити по
следице настале применом општег акта за који је утврђено да је неуставан
и да је потребно да Уставни суд у складу са чланом 62. Закона о Уставном
суду одреди другачији начин отклањања последица, као што подносилац
захтева. Напротив, Уставни суд је утврдио да је у конкретном случају по
следице настале применом одредаба члана 47. Закона о локалним избори
ма, за које је утврђено да нис у у сагласности са Уставом, могуће отклонити
управо изменом акта о престанку мандата. Имајући у виду наведено, као и
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чињеницу да је Управни суд већ одлучивао о подносиочевом захтеву за из
мену акта о престанку мандата и донео решење којим је такав захтев одба
цио, Уставни суд је одлучио да поништи решење Управног суда Уж. 309/10
од 5. новембра 2010. године и одреди да Управни суд поново одлучи о ње
говом захтеву за измену акта, у року од 30 дана од дана достављања овог ре
шења. Стога је Уставни суд, сагласно овлашћењу из члана 171. став 2. Уста
ва, одлучио као у изреци.
Уставни суд указује да у поступку за измену акта о престанку манда
та за који је у овом случају надлежан Управни суд, тај суд, у складу са чла
ном 61. Закона о Уставном суду, може само одлучивати о захтеву за измену
акта о престанку мандата. Међутим, Управни суд у том поступку не може
одлучивати о измени акта о додели мандата новом одборнику који је до
нела скупштина општине. Захтев за измену тог акта може се поднети само
органу који је тај акт донео, и то након доношења одлуке Управног суда да
измени акт о престанку мандата.
С обзиром на изнето, Уставни суд је, на основу одредбе члана 46. тач
ка 6) Закона о Уставном суду, решио као у изреци.
Ово решење, сходно одредбама члана 175. став 3. Устава и члана 59. За
кона о Уставном суду, има правно дејство од дана његовог објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Решење Уставног суда
Број: XУ-370/2011 од 24. новембра 2011. године

(„Службени гласник РС“, број 92/11)

Подносиоцу захтева за извршење Одлуке Уставног суда престанак од
борничког мандата, на основу одредаба члана 47. Закона о локалним из
борима, утврђен је решењем Скупштине града, од које је подносилац за
тражио измену тог појединачног акта.
Како против одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о зах
теву за измену појединачног акта донетог на основу општег акта, за који
је одлуком Уставног суда утврђено да није у сагласности с Уставом, као
и пропуштања скупштине да одлучи о таквом захтеву, није предвиђена
другачија заштита, у том случају правна заштита остварује се у управном
спору због „ћутања управе“, пред Управним судом.
Чињеница да надлежни орган није поступио по захтеву за измену акта,
како је то предвиђено одредбом члана 61. Закона о Уставном суду, не зна
чи да се изменом појединачног акта не могу отклонити последице наста
ле применом неуставне одредбе општег акта и да је потребно да Уставни
суд, у складу са чланом 62. Закона о Уставном суду, одреди другачији на
чин отклањања последица. Уставни суд је утврдио да је у конкретном слу
чају последице настале применом одредаба члана 47. Закона о локалним
изборима, за које је утврђено да нис у у сагласности са Уставом, могуће от
клонити изменом акта Скупштине града о престанку мандата, и то у по
ступку који подразумева одлучивање Скупштине града о таквом захтеву.
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Имајући у виду наведено, као и чињеницу да Управни суд подносио
цу није пружио одговарајућу заштит у у конкретном случају, тако што је
требало да одлучује по поднетој „жалби“ због пропуштања Скупштине
града да измени решење којим је одборнику утврђен престанак манда
та, Уставни суд је одлучио да поништи решење Управног суда и наложи
Скупштини града да измени појединачни акт којим је утврђен престанак
мандата подносиоцу захтева. Уставни суд је оценио да наведени начин от
клањања последица насталих применом општег акта за који је утврђено
да је неуставан, због природе ствари не захтева да Управни суд поново
поступа по „жалби“ подносиоца.
Уставни суд, донео је
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се захтев Мирољуба Јаковљевића за извршење Одлуке Устав
ног суда IУз-52/2008 („Службени гласник РС“, број 34/10) од 21. априла
2010. године и одређује да се Мирољубу Јаковљевићу, коме је престао ман
дат на основу одлуке Скупштине града Крушевца о утврђивању престанка
мандата одборника број 020-82/2008 од 17. децембра 2008. године, после
дице престанка одборничког мандата отклоне изменом појединачног акта
на основу кога му је престао мандат.
2. Поништава се решење Управног суда – Одељење у Крагујевцу Уж.
21/11 од 10. фебруара 2011. године.
3. Налаже се Скупштини града Крушевца да, у року од 30 дана од дана
достављања овог решења, измени појединачни акт из тачке 1.
Образложење
Уставном суду обратио се Мирољуб Јаковљевић из Крушевца, подне
ском који је насловио као „тужба ради поништаја одлуке о престанку ман
дата одборника“. Подносилац захтева је навео да му је одлуком Скупштине
града Крушевац престао мандат одборника, због подношења „бланко остав
ке“. Позивајући се на Одлуку Уставног суда IУз-52/2008 од 21. априла 2010.
године, подносилац је предложио да Уставни суд поништи наведену одлу
ку Скупштине града којом му је утврђен престанак мандата.
Имајући у виду садржину навода изнетих у поднеску, Уставни суд је оце
нио да он по својој природи представља захтев за извршење Одлуке Устав
ног суда IУз-52/2008, те је по таквом захтеву и поступао.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио:
Скупштина града Крушевца је, позивајући се, поред осталог, и на од
редбу члана 47. став 4. Закона о локалним изборима, на седници одржаној
17. децембра 2008. године, донела одлуку о утврђивању престанка мандата
одборника број 020-82/2008, којим је утврђено да је Мирољубу Јаковљевићу,
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одборнику Скупштине града Крушевца, са изборне листе Јединствена Ср
бија – Драган Марковић Палма, престао мандат 17. децембра 2008. године
по основу оставке коју је, у његово име, поднео подносилац Изборне листе.
Подносилац се 31. маја 2010. године обратио Скупштини града Кру
шевца захтевом за измену акта којим је утврђен престанак мандата одбор
ника на основу поднете „бланко оставке“, пре времена на које је изабран.
Подносилац је 16. децембра 2010. године поднео Вишем суду у Крушев
цу тужбу ради поништаја одлуке о престанку мандата одборника. Поступа
јући по наведеној тужби, Виши суд у Крушевцу је 20. децембра 2010. године
донео решење П. 31/10 којим се огласио стварно ненадлежним за поступа
ње у овој правној ствари и одлучио да списе предмета достави Управном
суду, као стварно надлежном за поступање.
Решењем Управног суда – Одељење у Крагујевцу Уж. 21/11 од 10. фебру
ара 2011. године одбачена је жалба подносиоца. У образложењу решења је
наведено: да се, у конкретном случају, жалбом тражи измена акта – одлуке о
престанку мандата одборника, те да Управни суд налази да одредбама члана
49. Закона о локалним изборима, на које се жалилац позива, није предвиђе
на могућност подношења жалбе када се одлучује о захтеву за измену рани
је донете одлуке о престанку мандата; да се поступак заштите лица којима је
мандат одузет по члану 47. Закона о локалним изборима, а који је Одлуком
Уставног суда утврђен као неуставан, може остварити једино пред Уставним
судом који је такву одлуку и донео; да из одредаба чл. 61. и 62. Закона о Устав
ном суду произлази да се заштита права одборника у том случају обезбеђује
од стране јединице локалне самоуправе, на основу захтева одборника коме
је то право повређено неуставном одредбом (члан 61), а у случају изостанка
таквог акта, заштита права се обезбеђује пред Уставним судом, сагласно од
редби члана 62. наведеног закона. Из изнетих разлога, Управни суд је нашао
да је жалба недозвољена, па је, на основу члана 54. став 3, у вези са чланом 49.
Закона о локалним изборима, на чију примену упућује одредба члана 31. став
2. Закона о локалној самоуправи и сходном применом члана 26. став 2, у ве
зи са ставом 1. тачка 2) Закона о управним споровима, одлучио као у изреци.
Уставни суд је на седници одржаној 21. априла 2010. године, донео Од
луку IУз-52/2008 („Службени гласник РС“, број 34/10) којом је, поред оста
лог, утврђено да одредбе члана 47. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, број 129/07) нис у у сагласности с Уставом и потврђеним ме
ђународним уговорима. Одредбама члана 47. наведеног закона био је уре
ђен инстит ут уговора између кандидата за одборника, односно одборника
и подносиоца изборне листе, којим се може предвидети право подносиоца
изборне листе да у име одборника поднесе оставку на функцију одборни
ка у скупштини јединице локалне самоуправе и на основу кога подносилац
изборне листе стиче право да слободно располаже мандатом одборника, а
уређен је и инстит ут „бланко оставке“. На основу члана 168. став 3. Устава
Републике Србије, даном објављивања Одлуке Уставног суда престале су
да важе одредбе Закона чија је неуставност утврђена.
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Уставом Републике Србије утврђено је: да је Уставни суд самосталан
и независан државни орган који штити уставност и законитост и људска
и мањинска права и слободе, да су одлуке Уставног суда коначне, извр
шне и општеобавезујуће (члан 166); да закон или други општи акт који ни
је сагласан Уставу или закону престаје да важи даном објављивања одлуке
Уставног суда у службеном гласилу (члан 168. став 3); да је свако дужан да
поштује и извршава одлуку Уставног суда, да Уставни суд својом одлуком
уређује начин њеног извршења, када је то потребно, као и да се извршење
одлука Уставног суда уређује законом (члан 171. ст. 1. до 3); да појединач
ни акти и радње државних органа, организација којима су поверена јавна
овлашћења, органа аутономних покрајина и јединица локалне самоупра
ве, морају бити засновани на закону, као и да законитост коначних поједи
начних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону заснова
ном интерес у подлеже преиспитивању пред судом у управном спору, ако
у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита
(члан 198).
Законом о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07) про
писано је: да кад Уставни суд одреди начин отклањања последица које су
настале услед примене општег акта који није у сагласности са Уставом или
законом, одлука Уставног суда има правно дејство од дана њеног објављи
вања у „Службеном гласнику Републике Србије“ (члан 59); да свако коме је
повређено право коначним или правноснажним појединачним актом, до
нетим на основу закона или другог општег акта, за који је одлуком Уставног
суда утврђено да није у сагласности с Уставом, општеприхваћеним прави
лима међународног права, потврђеним међународним уговорима или за
коном, има право да тражи од надлежног органа измену тог појединачног
акта (члан 61. став 1), да се предлог за измену коначног или правноснажног
појединачног акта, донетог на основу закона или другог општег акта, за ко
ји је одлуком Уставног суда утврђено да није у сагласности са Уставом, оп
штеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународ
ним уговорима или законом, може поднети у року од шест месеци од дана
објављивања одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“, ако од до
стављања појединачног акта до подношења предлога или иницијативе за
покретање поступка није протекло више од две године (члан 61. став 2); да
ако се утврди да се изменом појединачног акта не могу отклонити после
дице настале услед примене општег акта за који је одлуком Уставног суда
утврђено да није у сагласности са Уставом, општеприхваћеним правилима
међународног права, потврђеним међународним уговорима или законом,
Уставни суд може одредити да се ове последице отклоне повраћајем у пре
ђашње стање, накнадом штете или на други начин (члан 62); да су држав
ни и други органи, организације којима су поверена јавна овлашћења, по
литичке странке, синдикалне организације, удружења грађана или верске
заједнице дужни да, у оквиру својих права и дужности, извршавају одлуке
и решења Уставног суда (члан 104. став 1); да ће у случају потребе, изврше
ње одлуке и решења Уставног суда обезбедити Влада, на начин који је утвр
ђен посебним решењем Уставног суда (члан 104. став 2).
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Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07)
прописано је да одборник има право на заштит у мандата, укључујући и суд
ску заштит у, која се остварује сходном применом закона којим се уређује
заштита изборног права у изборном поступку (члан 31. став 2).
Законом о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и
34/10) прописано је: да је на одлуке скупштине јединице локалне самоупра
ве о престанку мандата одборника, као и о потврђивању мандата новом од
борнику, допуштена жалба надлежном окружном суду (члан 49. став 1); да
је жалба допуштена и у случају када скупштина пропусти да донесе одлуке
из става 1. овог члана (члан 49. став 2); да у случају основаности жалбе из
става 2. овог члана, суд доноси одлуку којом утврђује престанак мандата
одборника, односно потврђује мандат новом одборнику (члан 49. став 3);
да у поступку заштите изборног права суд сходно примењује одредбе за
кона којим се уређује поступак у управним споровима (члан 54. став 3); да
ће се одлука по жалби донети најкасније у року од 48 часова од дана при
јема жалбе са списима (члан 54. став 4); да је одлука донета у поступку по
жалби правноснажна и против ње се не могу поднети захтев за ванредно
преиспитивање судске одлуке, нити захтев за понављање поступка, пред
виђени Законом о управним споровима (члан 54. став 5).
Законом о управним споровима („Службени гласник РС“, број 111/09)
прописано је: да у управном спору суд одлучује и о законитости коначних
појединачних аката којима се решава о праву, обавези или на закону засно
ваном интерес у, у погледу којих у одређеном случају законом није предви
ђена другачија судска заштита (члан 3. став 2); да се одредбе овог закона
које се односе на управни акт, примењују и на друге акте против којих се
може водити управни спор (члан 3. став 4); да се управни спор може по
кренути и када надлежни орган о захтеву, односно жалби странке није до
нео управни акт, под условима предвиђеним овим законом (члан 15); да
ако првостепени орган по захтеву странке није у року предвиђеном зако
ном којим се уређује општи управни поступак, донео решење против ко
јег није дозвољена жалба, а не донесе га ни у даљем року од седам дана по
накнадном захтеву странке, странка по истеку тога рока може поднети ту
жбу због недоношења захтеваног акта (члан 19. став 2. ).
Законом о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09
и 101/10) прописано је да Управни суд суди у управним споровима, као и
да Управни суд врши и друге послове одређене законом (члан 29. ст. 1. и 2).
Дакле, према Уставу, одлуке Уставног суда су коначне, извршне и оп
штеобавезујуће и свако је дужан да поштује и извршава одлуку Уставног
суда. Када је реч о обезбеђењу и извршењу одлука Уставног суда, одредба
ма члана 171. Устава утврђено је да је свако дужан да поштује и извршава
одлуку Уставног суда, као и да Уставни суд својом одлуком утврђује начин
њеног извршења када је то потребно. Такође, одредбом члана 104. став 1.
Закона о Уставном суду прописано је да су државни и други органи, орга
низације којима су поверена јавна овлашћења, политичке странке, синди
калне организације, удружења грађана или верске заједнице дужни да, у
оквиру својих права и дужности, извршавају одлуке и решења Уставног суда.
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Из садржине одредаба члана 61. Закона о Уставном суду следи да свако
коме је повређено право коначним или правноснажним појединачним ак
том, донетим на основу закона за који је одлуком Уставног суда утврђено
да није у сагласности с Уставом, општеприхваћеним правилима међународ
ног права и потврђеним међународним уговорима, има право да тражи од
надлежног органа измену тог појединачног акта, у року од шест месеци од
дана објављивања одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Републи
ке Србије“. Спровођење наведеног поступка за измену појединачног акта
пред надлежним органом једна је од претпоставки за поступање Уставног
суда по захтеву за извршење одлука Уставног суда и отклањање последица
насталих применом закона за који је утврђено да није у сагласности с Уста
вом, општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним ме
ђународним уговорима, сагласно члану 62. Закона о Уставном суду. Наиме,
према члану 62. Закона, ако Уставни суд утврди да се изменом појединач
ног акта не могу отклонити последице настале применом општег акта за
који је утврђено да је неуставан, Суд може одредити да се те последице от
клоне повраћајем у пређашње стање, накнадом штете или на други начин.
Полазећи од наведеног, Уставни суд је утврдио да се, у конкретном слу
чају, подносилац обратио Скупштини града Крушевца захтевом за изме
ну акта Скупштине града којим му је утврђен престанак мандата, те да је
подносилац потом, пошто Скупштина града није одлучивала о том захте
ву, поднео тужбу Управном суду, који је својим решењем Уж. 21/11 од 10.
фебруара 2011. године одбацио „жалбу“ подносиоца.
С обзиром на то да је престанак мандата подносиоцу, као одборни
ку у Скупштини града Крушевца, утврђен одлуком Скупштине града, до
нетим на основу одредаба члана 47. Закона о локалним изборима, Устав
ни суд налази да је подносилац, сагласно члану 61. Закона о Уставном суду,
поднео захтев за измену тог појединачног акта Скупштини града Крушев
ца као надлежном органу. Међутим, по оцени Уставног суда, у сит уацији
када је Скупштина града Крушевца пропустила да одлучи о поднетом зах
теву за измену акта о престанку мандата, подносилац је имао право да по
крене управни спор пред Управним судом. Ово право подносиоца произ
лази из одредбе члана 198. став 2. Устава којом је утврђено да законитост
коначних појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези или на за
кону заснованом интересу подлеже преиспитивању пред судом у управном
спору, ако у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска
заштита. Такође, одредбом члана 3. став 2. Закона о управним споровима,
предвиђено је да предмет управног спора могу бити и коначни појединач
ни акти којима се решава о праву, обавези или на закону заснованом инте
ресу, у погледу којих у одређеном случају није предвиђена другачија зашти
та. Како против одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о захтеву
за измену појединачног акта донетог на основу општег акта, за који је од
луком Уставног суда утврђено да није у сагласности с Уставом, као и про
пуштања скупштине да одлучи о таквом захтеву, није предвиђена другачија
заштита, Уставни суд је становишта да се, сагласно наведеним уставним и
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законским одредбама, у том случају правна заштита остварује у управном
спору, пред Управним судом. У конкретној сит уацији то је спор због ћута
ња управе, који се може покренути под условима предвиђеним чланом 15.
Закона о управним споровима, а по истеку рокова прописаних чланом 19.
наведеног закона. Испуњеност процесних претпоставки за одлучивање по
тужби због ћутања управе испит ује суд надлежан за вођење управног спора.
Уставни суд налази да се у конкретном случају подносилац благовре
мено обратио Управном суду тужбом, захтевајући измену акта о престан
ку мандата. Чињеница да се подносилац обратио Управном суду тужбом
ради поништаја акта о престанку мандата, коју је суд третирао као жалбу,
по оцени Уставног суда, није смела бити од утицаја на одлучивање о пред
метној „жалби“, имајући у виду садржину захтева постављеног у њој. Ме
ђутим, Управни суд – Одељење у Крагујевцу је својим решењем Уж. 21/11
од 10. фебруара 2011. године одбацио жалбу подносиоца као недозвоље
ну, с позивом на одредбу члана 26. став 1. тачка 2) Закона о управним спо
ровима, којом је прописано да ће тужба бити одбачена ако суд утврди да
акт који се тужбом оспорава не представља акт о чијој законитости се од
лучује у управном спору. По становишту Уставног суда, наведена „жалба“
изјављена је због пропуштања надлежног органа да донесе акт по захтеву
странке о којој се, у складу са одредбом члана 15. Закона о управним спо
ровима, одлучује у управном спору, те је Управни суд, као орган надлежан
да суди у управним споровима, требало и да поступа по поднетој „жалби“.
Уставни суд налази да је неосновано закључивање Управног суда да пред
метну жалбу одбаци као недозвољену, зато што одредбама члана 49. Закона
о локалним изборима није предвиђена могућност подношења жалбе када
се одлучује о захтеву за измену раније донете одлуке о престанку мандата.
Непоступање надлежног органа у поступку по захтеву за измену акта,
како је то предвиђено одредбом члана 61. Закона о Уставном суду, по оце
ни Уставног суда, не значи да се изменом појединачног акта не могу откло
нити последице настале применом општег акта за који је утврђено да је
неуставан и да је потребно да Уставни суд у складу са чланом 62. Закона о
Уставном суду одреди другачији начин отклањања последица. Напротив,
Уставни суд је утврдио да је у конкретном случају последице настале при
меном одредаба члана 47. Закона о локалним изборима, за које је утврђено
да нис у у сагласности са Уставом, могуће отклонити управо изменом ак
та о престанку мандата. Поступак одлучивања о захтеву за измену акта о
престанку мандата који је донела скупштина јединице локалне самоуправе
подразумева не само одлучивање скупштине јединице локалне самоуправе
о таквом захтеву, већ и одлучивање пред судом у управном спору. Имају
ћи у виду наведено, као и чињеницу да Управни суд подносиоцу није пру
жио одговарајућу заштит у у конкретном случају, тако што је требало да од
лучује по поднетој „жалби“ због пропуштања Скупштине града Крушевца
да измени одлуку којом је утврђен престанак мандата одборнику, Уставни
суд је одлучио да поништи решење Управног суда Уж. 21/11 од 10. фебруа
ра 2011. године и наложи Скупштини града Крушевца да, у року од 30 дана
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од дана достављања овог решења, измени предметни појединачни акт ко
јим утврђен престанак мандата подносиоцу. Стога је Уставни суд, сагласно
овлашћењу из члана 171. став 2. Устава, одлучио као у изреци.
Уставни суд констат ује да напред наведени начин отклањања последи
ца насталих применом општег акта за који је утврђено да је неуставан, због
природе ствари не захтева да Управни суд поново поступа по жалби подно
сиоца и уместо поништеног акта наведеног у тачки 2. изреке донесе други.
С обзиром на изнето, Уставни суд је, на основу одредбе члана 46. тач
ка 6) Закона о Уставном суду, решио као у изреци.
Ово решење, сходно одредбама члана 175. став 3. Устава и члана 59. За
кона о Уставном суду, има правно дејство од дана његовог објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Решење Уставног суда
Број: ХУ-465/2011 од 24. новембра 2011. године

(„Службени гласник РС“, број 96/11)

Напомена: Уставни суд је у периоду октобар – децембар 2011. године донео 51 реше
ње којима је усвојио захтеве за извршење Одлуке Уставног суда IУз-52/2008 („Службе
ни гласник РС“, број 34/10) од 21. априла 2010. године и одредио да се подносиоцима, ко
јима је престао мандат на основу решења скупштине јединице локалне самоуправе о
престанку мандата одборника последице престанка одборничког мандата отк лоне
изменом појединачног акта на основу кога је мандат престао.

9. ПИС МО НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(по члану 105. Закона о Уставном суду)

Уставни суд је, на седници одржаној 27. октобра 2011. године, оцењи
вао уставност и законитост одредаба члана 12. став 2, члана 17. став 1, чла
на 18. тачка а), члана 21. и члана 21д тачка б) Одлуке о јавним паркирали
штима („Службени лист општине Суботица“, бр. 12/05 и 3/08) и утврдио да
одредбе члана 21. и члана 21д тачка б) у делу који гласи: „и доплатну карт у“,
нис у у сагласности с Уставом и законом, док је за одредбе члана 12. став 2,
члана 17. став 1. и члана 18. тачка а) Одлуке обуставио поступак за оцену
уставности и законитости.
Поводом иницијативе за оцену уставности и законитости одредбе чла
на 21. Одлуке, Уставни суд је, на седници одржаној 18. фебруара 2010. годи
не, Решењем покренуо поступак за оцену уставности и законитости, поред
иницијативом оспорене одредбе и одредаба члана члана 12. став 2, члана 17.
став 1. и члана 18. тачка а) Одлуке о јавним паркиралиштима. Наиме, по
лазећи од тога да је наведеним одредбама Одлуке прописано плаћање на
кнаде за коришћење јавног паркиралишта, по оцени Суда, основано се по
ставило питање шта корисник плаћа предвиђеном накнадом, да ли „само“
накнаду за извршену комуналну услугу, сагласно Закону о комуналним де
латностима или евент уално и „накнаду“ за коришћење обележених просто
ра за паркирање за које јединица локалне самоуправе на основу Закона о
финансирању локалне самоуправе може да уводи локалну комуналну так
су. С тим у вези поставило се и питање да ли давалац комуналне услуге, на
основу наведених одредаба Одлуке, наплатом накнаде за коришћење јав
них паркиралишта, евент уално стиче приход и по основу коришћења обе
лежених простора за паркирање, које сагласно Закону о финансирању ло
калне самоуправе представља основ за увођење локалне комуналне таксе
као изворног прихода јединице локалне самоуправе.
Полазећи од наведеног, Уставни суд је у спроведеном поступку утвр
дио да је Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
бр. 16/97 и 42/98), који је наведен као правни основ за доношење оспорене
Одлуке, прописано да скупштина општине може, као комуналне делатно
сти одредити и друге делатности од локалног интереса и прописати услове
и начин њиховог обављања, поред осталог, и јавних простора за паркира
ње (члан 4. став 2), да давалац комуналне услуге стиче приход „од прода
је комуналних производа, односно услуга“, по цени на коју сагласност да
је скупштина јединице локалне самоуправе, односно орган кога одреди
скупштина (чл. 22. и 23), а да је Законом о локалној самоуправи („Службе
ни гласник РС“, број 129/07) прописано да општина, преко својих органа,
у складу с Уставом и законом, уређује и обезбеђује обављање и развој ко
муналних делатности, као и организационе, материјалне и друге услове за
њихово обављање, поред осталог и уређивање, одржавање и коришћење
јавних паркиралишта (члан 20. тачка 5)).
Уставни суд је утврдио и да је Законом о финансирању локалне само
управе („Службени гласник РС“, бр. 62/06 и 47/11) прописано да јединици
локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној те
риторији, поред осталог и локалне комуналне таксе (члан 6. тачка 3)), да
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скупштина јединице локалне самоуправе може уводити локалне комуналне
таксе за коришћење права, предмета и услуга и да се за коришћење права,
предмета и услуга из става 1. овог члана не може уводити посебна накна
да (члан 11), те да се локалне комуналне таксе могу уводити, поред оста
лог, за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључ
них возила на уређеним и обележеним местима (члан 15. став 1. тачка 13)).
Из утврђеног, по схватању Уставног суда, следи, да се на основу Закона
о локалној самоуправи коришћење јавних паркиралишта, односно просто
ра за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и
обележеним местима, актом јединице локалне самоуправе може одредити
као комунална делатност, те по том основу даваоцу комуналне услуге „ко
ришћења“ јавних паркиралишта, сагласно Закону о комуналним делатно
стима, утврдити право на накнаду, односно приход по основу обављања ове
делатности, односно обавеза корисника паркиралишта да даваоцу услуге
плати накнаду за коришћење јавног паркиралишта. С друге стране, сагла
сно Закону о финансирању локалне самоуправе, за коришћење простора
на уређеним и обележеним местима за паркирање друмских моторних во
зила, јединица локалне самоуправе може увести локалну комуналну так
су, која представља њен изворни приход. Међутим, Закон о финансирању
локалне самоуправе истовремено пропис ује и да се за коришћење права,
предмета и услуга за које се може увести обавеза плаћања локалне кому
налне таксе не може уводити посебна накнада, из чега следи да се даваоцу
комуналне услуге за коришћење простора за паркирање друмских мотор
них возила, актом јединице локалне самоуправе не би могла одредити „на
кнада за коришћење јавног паркиралишта“ (осим гаража), као приход по
основу обављања ове комуналне делатности, како је то одређено оспоре
ним одредбама Одлуке. Стога се, по оцени Суда, овде ради о постојању за
кона који (истовремено) дају основ да јединице локалне самоуправе својим
актима на различит начин уређују обавезу плаћања по истом основу – ко
ришћења простора за паркирање моторних возила (осим гаража), и то као
накнаду даваоцу услуге сагласно Закону о локалној самоуправи и Закону о
комуналним делатностима, или као локалну комуналну такс у која је при
ход јединице локалне самоуправе, сагласно Закону о финансирању локал
не самоуправе. Полазећи од наведеног, а имајући у виду да накнада за ко
ришћење „простора за паркирање моторних возила“ прописана оспореним
одредбама Одлуке, „покрива“ и трошкове уређивања и одржавања јавног
паркиралишта, коју делатност као комуналну, на основу наведене Одлуке,
обавља давалац комуналне услуге (коришћења) јавног паркиралишта, и по
ком основу сагласно закону има право на одговарајућу накнаду, Уставни
суд је, на основу одредаба члана 57. Закона о Уставном суду („Службени
гласник РС“, број 109/07), обуставио поступак за оцену уставности и зако
нитости наведених одредаба Одлуке.
С обзиром на то да Уставни суд, према одредбама члана 167. Устава
Републике Србије, није надлежан да оцењује међусобну сагласност зако
на, као аката исте правне снаге, Суд је, имајући у виду наведено, оценио да
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сагласно члану 105. Закона о Уставном суду, обавести Народну скупшти
ну о уоченим проблемима у остваривању уставности и законитости, јер се,
по схватању Уставног суда, постојањем више закона који дају основ да се у
основи исти односи актима јединице локалне самоуправе уређују на раз
личит начин доводи у питање Уставом утврђено начело владавине права и
јединствености правног поретка.
Закључак Уставног суда
Број: IУ-16/2009 од 27. октобра 2011. године

II – ПОС ТУПАК ОДЛУЧИВАЊА
О ЗАБРАНИ РАДА УДРУЖЕЊА

Поводом предлога Републичког јавног тужилаштва за забрану ра
да Удружења грађана „1389’’, због деловања које је усмерено на насилно
рушење уставног поретка, кршење зајемчених људских или мањинских
права или изазивање расне, националне или верске мржње, Уставни суд је
констатовао да је Удружење грађана „1389’’ још пре подношења предлога
овлашћеног предлагача променило назив у Удружење грађана „Покрет
1389’’ и под тим називом уписано у јавни регистар, да су након одржане
јавне расправе у овом предмет у учесници у поступку (овлашћени предла
гач и Удружење чија забрана је тражена) доставили и нове доказе за које
су сматрали да су од значаја за одлучивање Уставног суда, као и да је затим
Републичко јавно тужилаштво доставило Уставном суду поднесак којим
обавештава Суд да је, имајући у виду чињенично стање утврђено током
пос тупка и на јавној расправи, донело одлуку да одус тане од предлога
за забрану рада Удружења грађана „1389’’, те је закључио да су се стекли
услови за обуставу поступка, јер су престале процесне претпоставке за
вођење поступка.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Обуставља се поступак за забрану рада Удружења грађана „Покрет 1389“.
Образложење
Уставном суду поднет је 25. септембра 2009. године предлог Републич
ког јавног тужилаштва за забрану рада Удружења грађана „1389“, због де
ловања које је усмерено на насилно рушење уставног поретка, кршење за
јемчених људских или мањинских права или изазивање расне, национал
не или верске мржње.
Предлагач наводи да је Покрет „1389“ образован октобра 2004. године,
да је у Регистар удружења друштвених и политичких организација уписан
Решењем Министарства за људска и мањинска права и да је као овлашћено
лице да заступа и представља удружење уписан Радојко Љубичић. У пред
логу се истиче да су начелна опредељења Удружења борба за традиционал
не националне вредности, попут чистоте српског језика, православне вере,
као и борба против унијаћења, гејева и других српству страних девијаци
ја. У предлогу се, затим, хронолошким редом наводе догађаји, који по оце
ни Републичког јавног тужилаштва, представљају неуставно и незаконито
деловање овог удружења и његових чланова. Предлагач, на крају закључу
је да се Удружење „1389“ у борби за своје циљеве служи насиљем и да их
карактерише нетолеранција, искључивост и нетрпељивост, што предста
вља разлоге због којих је предлагач и поднео предлог за забрану рада на
веденог удружења.
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Уставни суд је у претходном поступку прибавио од надлежних држав
них органа и организација неопходну документацију за вођење овог устав
носудског поступка. Разматрајући достављене поднеске, Уставни суд је кон
статовао да је Удружење грађана „1389“, чију забрану предлаже Републичко
јавно тужилаштво, променило назив у Удружење грађана „Покрет 1389“ на
основу Решења Министарства за државну управу и локалну самоуправу, број
130-024-00-01967/2007-07/2 од 21. децембра 2007. године. Удружење има ак
тиван стат ус и уписано је у Регистар удружења који води Агенција за при
вредне регистре на основу Решења ове агенције о упису у Регистар удруже
ња усклађивање удружења „Покрет 1389“, број БУ 5193/2010 од 5. октобра
2010. године. Као заступник овог удружења уписан је Радојко Љубичић.
Поводом предлога Републичког јавног тужилаштва за забрану рада
наведеног удружења одржана је 22. јуна 2011. године јавна расправа пред
Уставним судом, сагласно одредби члана 37. став 1. Закона о Уставном су
ду („Службени гласник РС“, број 109/07).
Учесници у поступку су на јавној расправи изложили своје ставове и
пружили потребна обавештења ради разјашњења спорних питања у овом
уставносудском предмет у, али су навели да имају и нове доказе за које сма
трају да су од важности за одлучивање Уставног суда.
Како су учесници у поступку на јавној расправи навели да поседују но
ве доказе који могу бити од значаја за одлучивање Уставног суда, Суд је за
кључио да се јавна расправа прекине, сагласно одредби члана 40. Закона о
Уставном суду, како би учесници у поступку могли да доставе Уставном су
ду нове доказе у форми судског поднеска, у року од осам дана од дана пре
кида јавне расправе. Уставни суд је такође закључио да ће, приликом доста
ве нових доказа супротним странама одредити рок за њихово изјашњење,
а потом и нови дат ум одржавања наставка јавне расправе.
Поступајући по закључку Уставног суда, Републичко јавно тужилаштво
и пуномоћник Удружења грађана „Покрет 1389“ доставили су Уставном суду
поднеске са новим доказима 30. јуна 2011. године. Пуномоћник Удружења
грађана „Покрет 1389“ је Уставном суду доставио 4. јула 2011. године под
несак којим је допунио свој поднесак од 30. јуна 2011. године.
Уставни суд је 6. јула 2011. године доставио Републичком јавном тужи
лаштву поднесак са новим доказима које је поднео пуномоћник Удружења
грађана „Покрет 1389“ од 30. јуна 2011. године уз допис, у коме је одредио
рок од 60 дана за давање изјашњења поводом новопредложених доказа.
Поднесак пуномоћника Удружења грађана „Покрет 1389“ од 4. јула 2011.
године, Уставни суд је доставио Републичком јавном тужилаштву 12. јула
2011. године.
Уставни суд је такође 6. јула 2011. године доставио пуномоћнику Удру
жења грађана „Покрет 1389“ поднесак са новим доказима Републичког јав
ног тужилаштва од 30. јуна 2011. године, уз допис у коме је одредио рок од
60 дана за давање изјашњења поводом новопредложених доказа. Поступа
јући у складу са наведеним дописом, пуномоћник Удружења грађана „По
крет 1389“ доставио је Уставном суду изјашњење 18. јула 2011. године.
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Републичко јавно тужилаштво је 18. октобра 2011. године доставило
Уставном суду поднесак којим обавештава овај суд да је, имајући у виду
чињенично стање утврђено током поступка и на јавној расправи одржаној
22. јуна 2011. године, донело одлуку да одустане од предлога за забрану ра
да Удружења грађана „1389“.
Како је овлашћени предлагач одустао од предлога за забрану рада Удру
жења грађана „1389“, Уставни суд је констатовао да су се, сагласно члану 57.
тачка 2) Закона о Уставном суду, стекли услови за обуставу поступка за од
лучивање о забрани рада наведеног удружења, јер су у току поступка пре
стале процесне претпоставке за вођење поступка.
На основу свега изложеног и одредбе члана 46. тачка 7) Закона о Устав
ном суду, Уставни суд је донео Решење као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: VIIУ-250/2009 од 2. новембра 2011. године

III – ПОС ТУПАК ОДЛУЧИВАЊА ПО ЖАЛБИ
НА ОДЛУКУ О ПРЕС ТАНКУ СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ

Подноситељка је изјавила жалбу због престанка дужности судије за
прекршаје и, како није обављала сталну судијску функцију у суд у, већ
функцију у органу за прекршаје, Уставни суд је оценио да је жалба недопу
штена јер се у конкретној сит уацији не може применити одредба члана 148.
став 2. Устава, којом се јемчи право жалбе Уставном суду против одлуке
о престанку судијске функције. Како подноситељка неспорно није била
поучена о могућности покретања управног спора, Уставни суд констат ује
да не сме сносити штетне последице изостајања поуке о правном сред
ству у оспореном акт у, те да, сагласно одредби члана 18. став 1. Закона о
управним споровима, у року од 30 дана од дана пријема овог решења, може
поднети тужбу Управном суду, ради оцене законитости оспореног акта.
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Одбацује се жалба Зорице Ничић изјављена против Одлуке Високог са
вета судства број 06-00-02/2010-01 од 13. јануара 2010. године, у делу ста
ва I тачка 89. изреке.
О б р а з л о ж е њ е
1. Зорица Ничић из Новог Сада изјавила је 22. фебруара 2010. године
жалбу против Одлуке Високог савета судства број 06-00-02/2010-01 од 13.
јануара 2010. године, у делу којим јој је престала дужност судије за прекр
шаје, због битне повреде одредаба поступка, погрешно и непотпуно утвр
ђеног чињеничног стања, погрешне примене материјалног права и повреде
уставних права и права гарантованих Европском конвенцијом за зашти
ту људских права.
2. У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да се жалбом оспо
рава Одлука Високог савета судства, којом је: у ставу I изреке констатовано
да судијама већа за прекршаје и судијама општинских органа за прекршаје
које нису изабране у складу са Законом о судијама („Службени гласник PC“,
број 116/08), међу којима је и подноситељка жалбе (наведена у тачки 89) пре
стаје дужност судије за прекршаје са 31. децембром 2009. године; у ставу II
изреке утврђено да судије из става I имају право на накнаду плате у трајању
од шест месеци у висини плате коју су имали у тренутку престанка дужно
сти, с тим да ово право престаје пре истека рока од шест месеци ако судија
коме је престала дужност заснује радни однос или стекне право на пензију,
а може бити продужено за шест месеци ако у тих шест месеци стиче право
на пензију; у ставу III изреке констатовано да ће Високи савет судства одре
дити судове у којима ће судије из става I остварити право на накнаду плате.
Оспорена одлука не садржи поуку о правном средству.
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3. Одредбом члана 148. став 2. Устава Републике Србије утврђено је да
одлуку о престанку судијске функције доноси Високи савет судства, да про
тив ове одлуке судија има право жалбе Уставном суду и да изјављена жал
ба искључује право на подношење уставне жалбе.
Одредбом члана 198. став 2. Устава утврђено је да законитост конач
них појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону
заснованом интерес у подлеже преиспитивању пред судом у управном спо
ру, ако законом није предвиђена другачија судска заштита.
Одредбама члана 3. Закона о управним споровима („Службени лист
СРЈ“, број 111/09) прописано је да у управном спору суд одлучује о закони
тости коначних управних аката, осим оних у погледу којих је предвиђена
другачија судска заштита (став 1), као и да у управном спору суд одлучу
је и о законитости коначних појединачних аката којима се решава о праву,
обавези или на закону заснованом интерес у, у погледу којих у одређеном
случају законом није предвиђена другачија судска заштита (став 2). Према
одредби члана 18. став 1. овог закона, тужба у управном спору подноси се
у року од 30 дана од дана достављања управног акта странци која је подно
си или у законом прописаном краћем року.
4. Подноситељка се Уставном суду обратила жалбом због престанка ду
жности судије за прекршаје Општинског органа за прекршаје у Пришти
ни. Како подноситељка није обављала сталну судијску функцију у суду, већ
функцију у органу за прекршаје, то се у њеном случају не може применити
одредба члана 148. став 2. Устава, којом се јемчи право жалбе Уставном су
ду против одлуке о престанку судијске функције. Уставни суд је стога, са
гласно одредби члана 36. став 1. тачка 4) Закона о Уставном суду („Службе
ни гласник PC“, број 109/07), жалбу одбацио као недопуштену.
Међутим, Уставни суд сматра да из одредаба члана 198. став 2. Устава и
члана 3. Закона о управним споровима произлази да је подноситељка жал
бе имала право да тужбом у управном спору побија Одлуку Високог саве
та судства у делу којим јој је престала дужност судије за прекршаје. Како је
неспорно да подноситељка жалбе није била поучена о могућности покре
тања управног спора, Уставни суд констат ује да подноситељка не сме сно
сити штетне последице изостајања поуке о правном средству у оспореном
акт у, те да, сагласно одредби члана 18. став 1. Закона о управним спорови
ма, у року од 30 дана од дана пријема овог решења, може поднети тужбу
Управном суду, ради оцене законитости оспореног акта.
5. Полазећи од изложеног, Уставни суд је, на основу одредбе члана 46.
тачка 9) Закона о Уставном суду, решио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: VIIIУ-290/2010 од 8. септембра 2011. године

Напомена: На исти начин Уставни суд је у периоду септембар – децембар 2011. годи
не одлучио у још 32 предмета
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Жалбом је оспорена одлука о престанку дужности судије за прекр
шаје, која се не може изјавити са позивом на одредбу члана 148. став 2.
Устава, којом се јемчи право жалбе Уставном суду против одлуке о пре
станку судијске функције. Подноситељка жалбе је имала право да тужбом
у управном спору побија Одлуку Високог савета судства у делу којим јој
је престала дужност судије за прекршаје, што је она и учинила. Како се
Управни суд, у конкретном случају, огласио стварно ненадлежним и пред
мет уступио Уставном суду, као надлежном органу, Уставни суд одлучио
да је Управни суд надлежан за одлучивање о тужби подноситељке, те је
поништио оспорено решење Управног суда.
Уставни суд, донео је
РЕШЕЊЕ
1. Одбацује се жалба Мирјане Желем Ћелап изјављена против Одлуке
Високог савета судства број 06-00-02/2010-01 од 13. јануара 2010. године.
2. Поништава се решење Управног суда У. 18817/10 од 21. маја 2010.
године и одређује да Управни суд поново одлучи о тужби подноситељке
уставне жалбе изјављене против Одлуке Високог савета судства број 0600-02/2010-01 од 13. јануара 2010. године.
Образложење
1. Мирјана Желем Ћелап из Сремске Митровице изјавила је 24. фебру
ара 2010. године жалбу против Одлуке Високог савета судства број 06-0002/2010-01 од 13. јануара 2010. године, у делу става I изреке којим је подно
ситељки престала дужност судије за прекршаје, због битне повреде одредаба
поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, погрешне
примене материјалног права и повреде Уставних права и права гарантова
них Европском конвенцијом за заштит у људских права.
2. У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да се жалбом оспо
рава Одлука Високог савета судства, којом је: у ставу I изреке констатовано
да судијама већа за прекршаје и судијама општинских органа за прекрша
је које нис у изабране у складу са Законом о судијама („Службени гласник
РС“, број 116/2008), међу којима је и подносилац жалбе (наведена у тачки
36) престаје дужност судије за прекршаје са 31. децембром 2009. године; у
ставу II изреке утврђено да судије из става I имају право на накнаду пла
те у трајању од шест месеци у висини плате коју су имали у тренутку пре
станка дужности, с тим да ово право престаје пре истека рока од шест ме
сеци ако судија коме је престала дужност заснује радни однос или стекне
право на пензију, а може бити продужено за шест месеци ако у тих шест
месеци стиче право на пензију; у ставу III изреке констатовано да ће Висо
ки савет судства одредити судове у којима ће судије из става I остварити
право на накнаду плате. Ова одлука не садржи поуку о правном средству.
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Против наведене одлуке подноситељка је, такође 24. фебруара 2010. го
дине, поднела Управном суду тужбу, поводом које је у том суду формиран
предмет У. 18817/10. Управни суд је 21. маја 2010. године донео решење У.
18817/10, којим се огласио стварно ненадлежним за решавање ове правне
ствари и предмет уступио Уставном суду. Против ове одлуке Управног су
да није изјављена уставна жалба.
3. Одредбом члана 148. став 2. Устава Републике Србије утврђено је да
одлуку о престанку судијске функције доноси Високи савет судства, да про
тив ове одлуке судија има право жалбе Уставном суду и да изјављена жал
ба искључује право на подношење уставне жалбе.
Одредбом члана 198. став 2. Устава утврђено је да законитост конач
них појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону
заснованом интерес у подлеже преиспитивању пред судом у управном спо
ру, ако законом није предвиђена другачија судска заштита.
Одредбом члана 3. Закона о управним споровима („Службени гласник
РС“, број 111/09) прописано је да у управном спору суд одлучује о закони
тости коначних управних аката, осим оних у погледу којих је предвиђена
другачија судска заштита (став 1), као и да у управном спору суд одлучу
је и о законитости коначних појединачних аката којима се решава о праву,
обавези или на закону заснованом интерес у, у погледу којих у одређеном
случају законом није предвиђена другачија судска заштита (став 2). Према
одредби члана 18. став 1. овог закона, тужба у управном спору подноси се
у року од 30 дана од дана достављања управног акта странци која је подно
си или у законом прописаном краћем року.
4. Подноситељка се Уставном суду обратила жалбом због престанка ду
жности судије за прекршаје Општинског органа за прекршаје у Сремској
Митровици. Како подноситељка није обављала сталну судијску функцију
у суду, већ у органу за прекршаје, то се у њеном случају не може примени
ти одредба члана 148. став 2. Устава, којом се јемчи право жалбе Уставном
суду против одлуке о престанку судијске функције. Уставни суд је стога, са
гласно одредби члана 36. став 1. тачка 4) Закона о Уставном суду („Службе
ни гласник РС“, број 109/07), жалбу одбацио као недопуштену.
5. Међутим, Уставни суд сматра да из одредаба члана 198. став 2. Уста
ва и члана 3. Закона о управним споровима произлази да је подноситељ
ка жалбе имала право да тужбом у управном спору побија Одлуку Висо
ког савета судства у делу којим јој је престала дужност судије за прекршаје,
што је она и учинила.
С обзиром на то да је Управни суд, у конкретном случају, донео реше
ње којим се огласио стварно ненадлежним за решавање ове правне ствари
и предмет уступио Уставном суду, као надлежном органу, Уставни суд ука
зује да је, сагласно члану 167. Устава, Уставни суд овлашћен да решава су
коб надлежности између судова и других државних органа, републичких
органа и покрајинских органа или органа локалне самоуправе, између по
крајинских органа и органа јединица локалне самоуправе и органа разли
читих аутономних покрајина или различитих јединица локалне самоуправе.
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Стога је Уставни суд, сходно овлашћењима из члана 167. став 2. тач. 1, 2,
3. и 4. Устава, одлучио да је Управни суд надлежан за одлучивање о тужби
подноситељке, те је поништио решење Управног суда У. 18817/10 од 21. ма
ја 2010. године.
6. Полазећи од изложеног, Уставни суд је, на основу одредбе члана 46.
тачка 9) Закона о Уставном суду, решио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: VIIIУ-455/2010 од 8. децембра 2011. године

IV – ПОС ТУПАК ОДЛУЧИВАЊА
ПО УСТАВНИМ ЖАЛБАМА

Уставне жалбе из области кривичног права
Повреда права на слободу и безбедност
из члана 27. став 3. Устава
Уставни суд, донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба Милана Петровића и утврђује да је у поступ
ку по жалби на решење Окружног суда у Суботици Кв. 305/09 од 15. децем
бра 2009. године повређено Уставом гарантовано право подносиоца из чла
на 27. став 3. Устава Републике Србије, док се у осталом делу уставна жал
ба одбија као неоснована.
2. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“
Образложење
1. Милан Петровић из Суботице, преко пуномоћника Виктора Јухаса
Ђурића, адвоката из Суботице, поднео је Уставном суду 26. јануара 2010.
године уставну жалбу против решења Апелационог суда у Новом Саду Кж.
2/10 од 12. јануара 2010. године и решења Окружног суда у Суботици Кв.
305/09 од 15. децембра 2009. године, због повреде права зајемчених одред
бама члана 27. ст 1. и 3, члана 31. став 1. и члана 32. став 1. Устава Републи
ке Србије.
У уставној жалби се наводи: да је подносиочево право из члана 27. став
1. Устава повређено тиме што су оспорена решења о продужењу притво
ра донета без претходног саслушања окривљеног, као што је прописано од
редбама чл. 142. и 146. Законика о кривичном поступку; да је подносиоче
во право из члана 27. став 3. Устава повређено тиме што о жалби против
оспореног првостепеног решења о продужењу притвора Окружног суда у
Суботици Кв. 305/09 од 15. децембра 2009. године, није одлучивао Врховни
суд Србије већ „неки сасвим други суд – Апелациони суд у Новом Саду“, као
и тиме што Апелациони суд у Новом Саду није хитно размотрио уложену
жалбу, већ је одлуку о жалби доставио подносиоцу тек 32 дана након ње
ног изјављивања; да је право подносиоца из члана 32. став 1. Устава повре
ђено тиме што у оспореном другостепеном решењу Апелациони суд у Но
вом Саду није размотрио наводе жалбе подносиоца да опт ужница против
њега није ступила на правну снагу, због чега му оспореним решењем при
твор није могао бити продужен за највише два месеца, већ само за 30 дана.
За тврдње о повреди права из члана 31. став 1. Устава, подносилац није на
вео разлоге. Предложио је да се утврде повреде означених уставних права
и подносиоцу дос уде трошкови заступања пред Уставним судом.
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2. Сагласно члану 170. Устава Републике Србије, уставна жалба се може
изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или ор
ганизација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или
ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом, ако су
исцрпљена или нису предвиђена друга правна средства за њихову заштит у.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама захтева истакнутог у њој, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама подноси
оца уставне жалбе повређено његово Уставом зајемчено право или слобода.
3. Уставни суд је, у спроведеном поступку извршио увид у оспорена ре
шења и утврдио следеће чињенице и околности од значаја за одлучивање у
конкретном уставнос удском предмет у:
Истражни судија Окружног суда у Суботици је, у истражном предме
ту против подносиоца уставне жалбе и још двојице осумњичених, донео
4. фебруара 2009. године решење о одређивању притвора подносиоцу Кри.
272/08, због два кривична дела тешко убиство из члана 114. тачка 4) у вези
члана 33. Кривичног законика (у даљем тексту: КЗ), из разлога предвиђе
них у члану 142. став 1. тач. 3) и 5) Законика о кривичном поступку.
Током истражног поступка, окривљеном (подносиоцу уставне жалбе)
је притвор продужен решењем већа Окружног суда у Суботици Кв. 42/09
од 3. марта 2009. године за два месеца и решењем Врховног суда Србије Кр.
249/09 од 30. априла 2009. године за три месеца, по основима по којима је
притвор и одређен.
После предаје опт ужнице суду, притвор је подносиоцу продужен ре
шењима већа Окружног суда у Суботици Кв. 125/09 од 18. јуна 2009. годи
не, Кв. 154/09 од 17. јула 2009. године, Кв. 178/09 од 17. августа 2009. године
и Кв. 208/09 од 14. септембра 2009. године, сваки пут најдуже за 30 дана, а
последњи пут решењем Кв. 237/09 од 15. октобра 2009. године, најдуже на
период од два месеца. Решења о продужењу привора донета су по основи
ма прописаним чланом 142. став 1. тач. 3) и 5) ЗКП.
Окружни суд у Суботици је, преиспит ујући по службеној дужности
одлуку о притвору, у складу са одредбом члана 146. став 2. у вези става 1.
и члана 142а став 1. ЗКП, оспореним решењем Кв. 305/09 од 15. децембра
2009. године, на основу члана 142. став 1. тач. 3) и 5) ЗКП, продужио при
твор подносиоцу за најдуже два месеца. На ово решење бранилац подно
сиоца и подносилац лично су уложили жалбе 18. децембра 2009. године.
Апелациони суд у Новом Саду је решењем Кж. 2/10 од 12. јануара 2010.
године жалбе одбио као неосноване. Ово решење достављено је првостепе
ном, Вишем суду у Суботици 18. јануара 2010. године а подносиоцу устав
не жалбе и његовом браниоцу 19. јануара 2010. године.
4. Одредбама члана 27. Устава утврђено је: да свако има право на личну
слободу и безбедност, а лишење слободе допуштено је само из разлога и у
поступку који су предвиђени законом (став 1); да свако ко је лишен слобо
де има право жалбе суду, који је дужан да хитно одлучи о законитости ли
шења слободе и да нареди пуштање на слободу, ако је лишење слободе би
ло незаконито (став 3. ).
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Одредба члана 31. став 1. Устава утврђује да трајање притвора суд сво
ди на најкраће неопходно време, имајући у виду разлоге притвора и да при
твор одређен одлуком првостепеног суда траје у истрази најдуже три месе
ца, а виши суд га може, у складу са законом, продужити на још три месеца,
па ако до истека овог времена не буде подигнута опт ужница, окривљени
се пушта на слободу.
Одредбом члана 32. став 1. Устава, зајемчено је да свако има право да
независан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у ра
зумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама,
основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о оп
тужбама против њега.
Одредбом члана 141. став 2. Законика о кривичном поступку („Службе
ни лист СРЈ“, број 70/02 и 68/02, „Службени гласник РС“, бр. 58/04, 85/05,
115/05, 49/07, 122/08, 20/09 и 72/09) (у даљем тексту: ЗКП) прописано је да
је дужност свих органа који учествују у кривичном поступку и органа ко
ји им пружају правну помоћ да поступају са нарочитом хитношћу ако се
окривљени налази у притвору. Према одредби члана 142а ЗКП одлуку о од
ређивању притвора истражни судија или веће доноси по саслушању окри
вљеног, а одлука о продужењу или укидању притвора доноси се у седници
већа, изузев у случају из члана 145. овог законика. Чланом 146. ЗКП пропи
сано је: да се после предаје опт ужнице суду до завршетка главног претреса,
одлука о одређивању, продужењу или укидању притвора доноси у складу
са чланом 142а овог законика (став 1); да је веће дужно да и без предлога
странака испита да ли још постоје разлози за притвор и да донесе решење о
продужењу или укидању притвора, по истеку сваких тридесет дана до сту
пања опт ужнице на правну снагу, а по истеку свака два месеца након сту
пања опт ужнице на правну снагу (став 2).
Према одредбама Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр.
63/01, 42/02, 27/03, 103/03, 29/04, 101/05, 46/06 и 116/08), Закона о уређењу
судова („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09 и 101/10) и Закона о се
диштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник
РС“, број 116/08), до 1. јануара 2010. године о жалбама против решења о
продужењу притвора Окружног суда у Суботици одлучивао је Врховни суд
Србије, а након 1. јануара 2010. године о жалбама против решења о проду
жењу притвора Вишег суда у Суботици одлучује Апелациони суд у Новом
Саду, с обзиром на то да је надлежности Окружног суда у Суботици за су
ђење у кривичној материји, у првом степену, преузео Виши суд у Суботици.
5. Уставни суд указује да је у више донетих одлука (видети, поред оста
лих, одлуке у предметима: Уж-226/2008, Уж-687/2008 и Уж-1429/2008) дао
тумачење права заштићених одредбама члана 27. Устава и заузео став о кри
теријумима на основу којих се утврђује да ли повреда ових права постоји
или не, па су, у овом уставнос удском предмет у, у поступку оцене, приме
њени већ заузети ставови.
6. Оцењујући наводе и разлоге изнете у уставној жалби, а полазећи од са
држине одредаба члана 27. ст. 1. и 3. Устава, којима се гарантује право на сло
боду и безбедност, односно право на жалбу суду сваком лицу које је лишено
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слободе, Уставни суд указује да, поред осталог, ове уставне одредбе упућују
да су судови дужни да хитно одлуче о законитости лишења слободе. Такође, и
одредбом члана 141. став 2. Законика о кривичном поступку налаже се свим
органима који учествују у кривичном поступку да поступају са нарочитом
хитношћу, ако се окривљени налази у притвору. Одредбом члана 30. став 1.
Устава и одредбом члана 142. став 1. Законика о кривичном поступку утвр
ђени су услови под којима неком лицу за које постоји основана сумња да је
учинило кривично дело може бити одређен притвор. У том смислу, одредбе
члана 30. Устава се односе на доношење иницијалног решења о одређивању
притвора од стране истражног судије или надлежног кривичног већа суда,
а не и на продужење притвора. Несумњиво је, према ставу Уставног суда, да
се рок од 48 часова за доношење и достављање одлуке о жалби на притвор
из члана 30. став 3. Устава и члана 143. ЗКП односи на решење о одређива
њу притвора, а не и на одлуку о жалби на решење о продужењу притвора,
те да за одлуку о жалби на решење о продужењу притвора такво временско
ограничење не постоји. Међутим, Уставни суд оцењује да овако јасно поста
вљен рок од 48 сати за доношење и достављање одлуке о жалби на решење о
одређивању притвора упућује да и свака следећа одлука о жалби на решење
о продужењу притвора мора бити донета у што краћем временском перио
ду, поштујући захтев ‘’нарочите хитности’’. Ово произлази и из одредбе чла
на 5. став 4. Европске конвенције за заштиту људских права и основних сло
бода, којом је прописано да свако ко је лишен слободе има право да покрене
поступак у коме ће суд хитно испитати законитост лишења слободе и нало
жити пуштање на слободу ако је лишење слободе незаконито.
У конкретном случају, жалба браниоца подносиоца уставне жалбе про
тив оспореног решења о продужењу притвора Окружног суда у Суботици
Кв. 305/09 од 15. децембра 2009. године поднета је, преко тог суда, Врховном
суду Србије 18. децембра 2009. године. Апелациони суд у Новом Саду, ко
ји је преузео надлежност у тој материји од Врховног суда Србије, решавају
ћи о овој жалби је 12. јануара 2010. године донео решење Кж. 2/10 и доста
вио га првостепеном, раније Окружном а сада Вишем суду у Суботици 18.
јануара 2010. године, док је браниоцу подносиоца уставне жалбе ово оспо
рено решење уручено 19. јануара 2010. године, односно након 32 дана од да
на подношења жалбе.
Уставни суд је оценио да оспореним решењем Апелационог суда у Но
вом Саду Кж. 2/10 од 12. јануара 2010. године жалба подносиоца изјавље
на против решења Окружног суда у Суботици Кв. 305/09 од 15. децембра
2009. године о продужењу притвора није била „хитно“ размотрена, како то
изричито налаже одредба члана 27. став 3. Устава. Суд оцењује да рок од 32
дана за доношење одлуке о жалби против решења о продужењу притвора и
достављање ове одлуке подносиоцу уставне жалбе и његовом браниоцу, у
сит уацији када је одлуком суда притвор продужен за два месеца, предста
вља несразмерно дуг период за преиспитивање законитости одлуке о про
дужењу притвора од стране другостепеног суда.
Из изнетих разлога, Уставни суд је утврдио да је у поступку по жал
би на решење Окружног суда у Суботици Кв. 305/09 од 15. децембра 2009.
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године повређено Уставом гарантовано право на слободу и безбедност под
носиоца уставне жалбе из члана 27. став 3. Устава, па је, сагласно одред
би члана 89. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број
109/07), уставну жалбу у том делу усвојио као основану и одлучио као у пр
вом делу тачке 1. изреке.
7. У однос у на наводе подносиоца уставне жалбе да му је повређено
право зајемчено одредбом члана 27. став 1. Устава, тиме што су судови по
ступили противно одредбама чл. 142а, 143. и 146. ЗКП, којима се утврђује,
односно пропис ује обавеза саслушања окривљеног пре доношења одлуке о
одређивању притвора, Уставни суд указује да се ове одредбе ЗКП доведене
у везу са чланом 27. став 1. Устава, односе искључиво на иницијално одре
ђивање притвора, а не и на продужење притвора. Стога су, по оцени Устав
ног суда, наводи подносиоца о учињеној повреди права зајемченог одред
бом члана 27. став 1. Устава, неосновани.
8. С обзиром на истакнут у повреду права из члана 27. став 3. Устава ти
ме што је о жалби подносиоца против решења о продужењу притвора Окру
жног суда у Суботици одлучивао Апелациони суд у Новом Саду уместо Вр
ховног суда Србије, Уставни суд указује на чињеницу познат у и широј, а не
само стручној јавности, да је крајем 2009. године у Републици Србији извр
шена свеобухватна реорганизација правосуђа. До 1. јануара 2010. године, о
жалбама против решења Окружних судова, као првостепених, одлучивао је
Врховни суд Србије. Након 1. јануара 2010. године, о решењима виших судо
ва (који су у конкретној материји преузели првостепену надлежност од окру
жних судова) одлучују апелациони судови. С обзиром на то да је Виши суд у
Суботици у конкретној кривичној материји преузео надлежност Окружног
суда у Суботици, а Апелациони суд у Новом Саду постао непосредно виши
суд Вишем суду у Суботици, у конкретном случају, по оцени Уставног суда,
одлучивање Апелационог суда у Новом Саду о жалби против решења Окру
жног суда у Суботици је у складу са законом прописаним надлежностима су
дова, па Уставни суд ове наводе подносиоца сматра неоснованим.
9. Наводи уставне жалбе о повреди права на правично суђење зајем
ченог одредбом члана 32. став 1. Устава, тиме што се другостепени суд у
образложењу оспореног решења није изјаснио о наводима браниоца окри
вљеног (подносиоца уставне жалбе) изнетим у жалби против оспореног
решења о продужењу притвора, који се односе на тврдњу браниоца да се у
конкретној сит уацији притвор могао продужити највише за 30 дана а не за
два месеца, јер опт ужница није била ступила на правну снагу, Уставни суд
указује да је другостепени суд очигледно прихватио недвосмислени чиње
нични закључак садржан у побијаном првостепеном решењу да опт ужни
ца у том тренутку јесте била ступила на правну снагу и да се зато наредна
контрола постојања разлога за продужење притвора имала вршити тек за
два месеца, а не после 30 дана. Подносилац уз уставну жалбу није доста
вио било какве доказе о томе да закључивање судова у оспореним решењи
ма није било чињенично и правно утемељено, због чега Уставни суд овакве
наводе подносиоца не може сматрати уставноправно прихватљивим. Ово
тим пре што из образложења првостепеног решења од 15. децембра 2009.
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године проистиче да је притвор према подносиоцу уставне жалбе након
подизања опт ужнице, а пре њеног ступања на правну снагу, продужаван
четири пута за по 30 дана, све до 15. октобра 2009. године, када му је при
твор продужен за два месеца, што указује да је опт ужница надлежног јав
ног тужиоца већ тада била ступила на правну снагу.
10. С обзиром на наведено, Уставни суд је утврдио да подносиоцу устав
не жалбе оспореним решењима нис у повређена права из члана 27. став 1.
и члана 32. став 1. Устава, па је, сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о
Уставном, уставну жалбу у том делу одбио као неосновану, и одлучио као
у другом делу тачке 1. изреке.
11. Подносилац је у уводу уставне жалбе, поред осталог, навео да му је
повређено право да трајање притвора суд своди на најкраће неопходно вре
ме, имајући у виду разлоге притвора, из члана 31. став 1. Устава. Међутим,
како у уставној жалби нис у наведени било какви разлози за ову подносио
чеву тврдњу, то Уставни суд није разматрао постојање повреде овог права.
12. Уставни суд је, на основу одредбе члана 89. став 2. Закона о Устав
ном суду, оценио да се правично задовољење због утврђене повреде права
подносиоца уставне жалбе у овом случају остварује објављивањем одлу
ке Уставног суда у „Службеном гласнику Републике Србије“, па је одлучио
као у тачки 2. изреке.
13. Полазећи од изложеног, Уставни суд је, на основу одредбе члана 45.
тачка 9) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-1082/2010 од 8. септембра 2011. године („Службени гласник РС“, број 79/11)

Нис у повређена права зајемчена одредбама
члана 30. став 1, члана 31. ст. 1. и 2.
и члана 32. Устава
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
Одбија се као неоснована уставна жалба Л. Л. изјављена против реше
ња Врховног суда Србије Кж. 2836/09 од 20. октобра 2009. године и решења
Окружног суда у Зрењанину К. 8/09 од 13. октобра 2009. године.
Образложење
1. Л. Л. из Зрењанина, преко пуномоћника М. Ђ, адвоката из Зрењани
на, поднео је Уставном суду 21. новембра 2009. године уставну жалбу про
тив аката наведених у изреци, због повреде начела и права зајемчених од
редбама члана 18, члана 30. став 1, члана 31. ст. 1. и 2. и члана 32. Устава
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Републике Србије, као и повреде члана 13. Европске конвенције за зашти
ту људских права и основних слобода.
У уставној жалби се наводи: да је право подносиоца из члана 30. став
1. Устава повређена тиме што је суд подносиоцу уставне жалбе продужио
притвор и након изрицања првостепене пресуде, иако то није било неопход
но ради несметаног вођења кривичног поступка; да су права подносиоца из
члана 31. ст. 1. и 2. Устава повређена тиме што судови приликом доношења
оспорених решења „нис у дали довољне и индивидуализоване, нити било
какве разлоге о неопходности да се ради даљег несметаног вођења кривич
ног поступка подносилац уставне жалбе може основано и даље задржава
ти у притвору“, односно да разлози које је суд дао као основ за даље задржа
вање подносиоца у притвору не могу бити „законити и уставни“, с обзиром
на чињеницу да је подносилац 11 пута раније осуђиван, али „само два пу
та за истоврсна кривична дела“, па имајући у виду да је подносилац „стар и
болестан човек који јесте раније осуђиван, углавном у прошлом веку (1969,
1971, 1977, 1985, 1988, 1998, 2001. и 2004. године), где су она једина два исто
врсна кривична дела тј. две лаке телесне повреде нанете другим лицима пре
више деценија“, „не представља изношење, у суштини, законских и устав
них разлога за одржавање притвора, јер тиме се ствара само привид дава
ња основаних разлога за продужење притвора“, те да ови разлози „не указу
ју на претпостављену опасност од понављања дела на слободи“; да је право
подносиоца из члана 32. Устава повређено тиме што је „прекорачен разум
ни рок трајања притвора“, односно тиме што је „прекорачен разумни рок
за расправљање о основаности сумње опт ужби против њега“; да је повре
ђен члан 18. Устава тиме што људска и мањинска права зајемчена Уставом,
у конкретном случају, нису непосредно примењена. Подносилац сматра да
је оспореним решењима повређено и његово право на делотворан правни
лек из члана 13. Европске конвенције, „будући да се поднетом жалбом про
тив првостепеног решења о продужењу притвора не постиже никаква по
правка садржинских и процесних недостатака побијаног решења“. Предло
жио је да Уставни суд утврди повреде означених начела и права.
Имајући у виду да одредба члана 36. став 2. Устава јемчи право на прав
но средство као и одредба члана 13. Европске конвенције, Уставни суд је за
кључио да подносилац уставне жалбе истиче повреду овог уставног права.
2. Сагласно члану 170. Устава Републике Србије, уставна жалба се може
изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или ор
ганизација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или
ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом, ако су
исцрпљена или нису предвиђена друга правна средства за њихову заштит у.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама захтева истакнутог у њој, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама подноси
оца уставне жалбе повређено његово Уставом зајемчено право или слобода.
3. Уставни суд је, у спроведеном поступку, извршио увид у оспорена
решења и утврдио следеће чињенице и околности од значаја за одлучива
ње у конкретном предмет у:
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Пред Окружним судом у Зрењанину вођен је кривични поступак про
тив подносиоца уставне жалбе, због кривичног дела тешко убиство у поку
шају из члана 113. у вези члана 30. и члана 23. став 3. Кривичног законика.
Подносилац уставне жалбе се налазио у притвору који му је одређен
решењем истражног судије Окружног суда у Зрењанину КИ. 218/08 од 21.
новембра 2008. године, а продужаван решењима већа Окружног суда у Зре
њанину КВ. 333/08 од 16. децембра 2008. године, КВ. 12/09 од 19. јануара
2009. године, КВ. 136/09 од 16. јуна 2009. године и КВ. 195/09 од 18. септем
бра 2009. године. Притвор је подносиоцу продужаван на основу одредбе
члана 142. став 2. тачка 3) Законика о кривичном поступку.
Неправоснажном прес удом Окружног суда у Зрењанину К. 8/09 од 12.
октобра 2009. године подносилац је оглашен кривим за кривично дело које
му је стављено на терет и осуђен на казну затвора у трајању од шест годи
на, а решењем под истим бројем од 13. октобра 2009. године продужен му
је притвор до наредне одлуке суда, а најдуже до упућивања у установу за
издржавање казне. Према образложењу оспореног првостепеног решења,
Окружни суд у Зрењанину је нашао да притвор против опт уженог (подно
сиоца уставне жалбе) треба продужити с обзиром на то: да је подносилац
оглашен кривим за кривично дело из члана 113. у вези члана 30. и члана
23. став 3. КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од шет година; да из из
вода из казнене евиденције проистиче да је опт ужени до изрицања непра
воснажне прес уде 11 пута осуђиван и то увек за кривична дела извршена
са умишљајем, при чему се у два случаја ради о осудама за кривична дела
против живота и тела; да суд налази да наведене чињенице указују да је оп
тужени склон вршењу кривичних дела, те то представља особит у околност
која указује да ће опт ужени поновити кривично дело уколико буде пуштен
на слободу, па самим тим постоји основ за продужење притвора опт уже
ном прописан чланом 142. став 1. тачка 3) ЗКП.
Врховни суд Србије је оспореним решењем Кж. 2836/09 од 20. октобра
2009. године, решавајући о жалби подносиоца против оспореног првосте
пеног решења, одбио жалбу као неосновану, јер и по оцени другостепеног
суда и даље стоје разлози за задржавање опт уженог у притвору предвиђе
ни чланом 142. став 1. тачка 3) ЗКП, из којих му је притвор одређен и про
дужаван.
4. Чланом 18. Устава утврђено је уставно начело непосредне примене
зајемчених права, које гласи: „Људска и мањинска права зајемчена Уставом
непосредно се примењују (став 1). Уставом се јемче, и као таква, непосред
но се примењују људска и мањинска права зајемчена општеприхваћеним
правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима и
законима. Законом се може прописати начин остваривања ових права само
ако је то Уставом изричито предвиђено или ако је то неопходно за остваре
ње појединог права због његове природе, при чему закон ни у ком случају
не сме да утиче на суштину зајемченог права (став 2). Одредбе о људским и
мањинским правима тумаче се у корист унапређења вредности демократ
ског друштва, сагласно важећим међународним стандардима људских и
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мањинских права, као и пракси међународних инстит уција које надзиру
њихово спровођење (став 3)“.
Одредбом члана 30. став 1. Устава је утврђено да лице за које постоји
основана сумња да је учинило кривично дело може бити притворено са
мо на основу одлуке суда, ако је притварање неопходно ради вођења кри
вичног поступка.
Одредбама члана 31. Устава, поред осталог, утврђено је: да трајање при
твора суд своди на најкраће неопходно време, имајући у виду разлоге при
твора, да притвор одређен одлуком првостепеног суда траје у истрази нај
дуже три месеца, а виши суд га може, у складу са законом, продужити на
још три месеца, као и да се окривљени пушта на слободу ако до истека овог
времена не буде подигнута опт ужница (став 1); да после подизања опт у
жнице трајање притвора суд своди на најкраће неопходно време, у складу
са законом (став 2).
Одредбом члана 32. став 1. Устава зајемчено је сваком право да незави
сан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у разумном
року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основано
сти сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о опт ужбама
против њега.
Одредба члана 36. став 2. Устава утврђује да свако има право на жал
бу или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом
праву, обавези или на закону заснованом интерес у.
Чланом 133. став 1. Законика о кривичном поступку („Службени лист
СРЈ“, бр. 70/01 и 68/02 и „Службени гласник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05,
46/06, 49/07, 122/08, 20/09 и 72/09) (у даљем тексту: ЗКП) прописано је да
мере које се могу предузети према окривљеном за обезбеђење његовог при
суства и за несметано вођење кривичног поступка јесу позив, довођење, за
брана напуштања боравишта, јемство и притвор.
Одредба члана 142. став 1. тачка 3) ЗКП пропис ује да се притвор може
одредити против лица за које постоји основана сумња да је учинило кри
вично дело – ако особите околности указују да ће поновити кривично де
ло, или довршити покушано кривично дело, или да ће учинити кривично
дело којим прети. Ова одредба ЗКП је, до измена и допуна ЗКП које су сту
пиле на снагу 11. септембра 2009. године, представљала одредбу члана 142.
став 2. тачка 3) ЗКП.
Одредбама члана 358. ЗКП је прописано: да ће веће, кад изрекне пресу
ду на казну затвора испод пет година, опт уженом који се брани са слободе
одредити притвор ако постоје разлози из члана 142. став 1. тач. 1) и 3) овог
законика, а опт уженом који се налази у притвору укинуће притвор ако за
притвор више не постоје разлози због којих је био одређен (став 1); да ће се
за одређивање или укидање притвора после објављивања прес уде, до ње
не правноснажности примењивати одредба става 1. овог члана, а да одлу
ку доноси веће првостепеног суда (члан 24. став 6) (став 3); да ако се опт у
жени већ налази у притвору, а веће нађе да још постоје разлози због којих
је притвор био одређен или да постоје разлози из члана 142. став 1. тачка
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6) и става 1. овог члана, донеће посебно решење о продужењу притвора, да
веће посебно решење доноси и кад треба одредити или укинути притвор,
као и да жалба против решења не задржава извршење решења (став 5); да
притвор који је одређен или продужен по одредбама претходних ставова
може трајати до упућивања опт уженог, односно осуђеног у установу за из
државање казне, али најдуже док не истекне време трајања казне изрече
не у првостепеној прес уди (став 6); да нa захтев опт уженог, који се после
изрицања казне затвора налази у притвору, председник већа може опт у
женог решењем упутити у установу за издржавање казне и пре правносна
жности прес уде (став 7).
Чланом 23. став 3. Кривичног законика („Службени гласник РС“, бр.
85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 111/09) (у даљем тексту: КЗ) прописано је: да ни
је кривично дело оно дело које је учињено у стању неурачунљивости (став
1); да је неурачунљив онај учинилац који није могао да схвати значај свог
дела или није могао да управља својим поступцима услед душевне боле
сти, привремене душевне поремећености, заосталог душевног развоја или
друге теже душевне поремећености (став 2); да се учиниоцу кривичног де
ла чија је способност да схвати значај свог дела или способност да управља
својим поступцима била битно смањена услед неког стања из става 2. овог
члана (битно смањена урачунљивост) може ублажити казна (став 3). Од
редбама члана 30. КЗ прописано је: да ће се ко са умишљајем започне извр
шење кривичног дела, али га не доврши, казнити за покушај кривичног де
ла за које се по закону може изрећи казна затвора од пет година или тежа
казна, а за покушај другог кривичног дела само кад закон изричито пропи
сује кажњавање и за покушај (став 1); да ће се за покушај учинилац казни
ти казном прописаном за кривично дело, или ублаженом казном (став 2).
Одредба члана 113. КЗ пропис ује да ће се затвором од пет до петнаест го
дина казнити онај ко другог лиши живота.
5. Оцењујући наводе и разлоге уставне жалбе са становишта одреда
ба члана 30. и члана 31. ст. 1. и 2. Устава, Уставни суд је утврдио следеће:
Одредбама члана 30. став 1. Устава и члана 142. став 2. ЗКП, утврђени су
следећи услови за одређивање притвора према неком лицу: да постоји осно
вана сумња да је лице учинило кривично дело, да је притварање неопходно
ради вођења кривичног поступка и да притвор може бити одређен само на
основу одлуке суда. Уставни суд је у Одлуци Уж-1197/2008 од 13. новембра
2008. године изнео став да се одредбе члана 30. Устава односе „на иници
јални чин притварања неког лица, односно на доношење решења о одређи
вању притвора од стране суда, а одредбе члана 31. Устава на трајање при
твора, што подразумева да је притвор претходно одређен и да се лице већ
налази у притвору. Дакле, суд може да одреди притвор искључиво ако по
стоји основана сумња да је неко лице извршило кривично дело и ако је та
мера неопходна ради вођења кривичног поступка, чиме се исцрпљује непо
средно дејство одредбе члана 30. Устава по питању притвора као кривич
но-процесног инстит ута. У даљем току кривичног поступка више се не од
лучује о одређивању притвора према већ притвореном лицу, већ се једино
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одлучује о продужењу или укидању притвора, до кога долази када се за то
стекну прописани услови“. Уставни суд, такође, указује да се позивање под
носиоца уставне жалбе на повреду права из члана 31. став 1. Устава не може
довести у правну везу са оспореним решењима, јер се наведеном уставном
одредбом јемче права окривљеног на ограничено трајање притвора до поди
зања опт ужнице. Како су у конкретном случају оспорена решења Окружног
суда у Зрењанину и Врховног суда Србије о продужењу притвора подноси
оцу уставне жалбе донета након изрицања првостепене пресуде, што је не
спорно фаза кривичног поступка после подизања опт ужнице, Уставни суд
налази да се питање повреде права подносиоца уставне жалбе може поста
вити само у односу на право гарантовано одредбом става 2. члана 31. Уста
ва, којим се свакоме јемчи да трајање притвора после подизања опт ужнице
суд своди на најкраће неопходно време, у складу са законом.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је прво испитивао да ли су оспо
рени појединачни акти донети у складу са законом, што је предуслов да суд
ска одлука којом се неком лицу продужава притвор не повређује његова
Уставом зајемчена права. У том смислу, Суд оцењује да је оспорено решење
Окружног суда у Зрењанину К. 8/09 од 13. октобра 2009. године донето са
гласно одредбама члана 358. ЗКП којима је прописано да, кад изрекне пре
суду, веће (које је пресуду изрекло) опт уженом који се већ налази у притво
ру, доноси посебно решење о продужењу притвора, ако нађе да још постоје
законски разлози за задржавање ове мере према опт уженом. Уставни суд
је такође оценио да разлози на којима се заснивају оспорене судске одлуке
спадају у разлоге прописане одредбом члана 142. став 1. тачка 3) ЗКП због
којих се против одређеног лица може продужити притвор после изрицања
пресуде. При томе, из чињеница које не спори ни подносилац уставне жал
бе произлази да је подносилац до сада 11 пута осуђиван, од чега два пута
за истоврсна кривична дела (против живота и тела), и да је сва кривична
дела извршио са умишљајем. Постојање умишљаја код свих кривична дела
за која је подносилац раније осуђиван, по оцени првостепеног суда, указу
је на склоност подносиоца ка вршењу кривичних дела. Овакав закључак је
уставноправно прихватљив, с обзиром на то да умишљај као исказани вољ
ни однос учиниоца према радњи извршења и последицама кривичних де
ла за која је осуђиван, указује и на његов субјективни однос према вршењу
кривичних дела уопште, па то представља особит у околност која указује
да би подносилац уставне жалбе, уколико би се нашао на слободи, могао
наставити са вршењем кривичних дела, односно поновити кривично дело,
као други прописани услов за одређивање, односно продужење притвора
по основу члана 142. став 1. тачка 3) ЗКП. Таквом ставу, по мишљењу Устав
ног суда, доприноси и чињеница да је подносилац уставне жалбе до сада
осуђиван за већи број кривичних дела (укупно 11), па тврдња подносиоца
да ова околност не указује на склоност ка вршењу кривичних дела, јер је то
било „у прошлом веку“, нема своје упориште у чињеницама.
У поглед у навода уставне жалбе да се разлози дати у образложењу
оспорених решења понављају, те да нис у довољни и индивидуализовани,
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Уставни суд констат ује да се разлози одређивања и продужавања притво
ра, у конкретном случају, заснивају на чињеницама које постоје и трају за
све време кривичног поступка, које су биле неспорне и за самог подноси
оца уставне жалбе као јединог опт уженог, те стога није ни било могуће да
се разлози дати у образложењу решења којима је одлучивано о продуже
њу притвора мењају током појединих фаза кривичног поступка, а посебно
не у време када је већ донета неправоснажна осуђујућа прес уда којом му је
изречена вишегодишња затворска казна.
Уставни суд је из свега наведеног утврдио да су оспорена решења доне
та у поступку који је спроведен на основу одредаба важећег процесног за
кона и да се заснивају на законом прописаним разлозима, из чега следи и
оцена да је постојао законски основ да се према подносиоцу уставне жал
бе задржи на снази мера притвора и после изрицања првостепене прес уде,
у складу са Уставом утврђеном сврхом притвора.
Поред изреченог, а полазећи од тога да је право на слободу једно од
основних људских права, Уставни суд је ценио да ли је оспореним поједи
начним актима подносиоцу уставне жалбе повређена уставна гаранција да
после подизања опт ужнице суд трајање притвора своди на најкраће нео
пходно време. Анализирајући време трајања кривичног поступка и време
за које се подносилац уставне жалбе током овог поступка налазио у при
твору, Уставни суд је оценио да досадашње поступање надлежних судова
у погледу укупне дужине трајања кривичног поступка не указује да је тра
јање поступка утицало да притвор према подносиоцу уставне жалбе траје
дуже него што је то неопх одно. Ово из разлога што је кривични поступак
пред Окружним судом у Зрењанину започео 21. новембра 2008. године, до
ношењем решења о спровођењу истраге Ки. 218/08 (када му је одређен и
притвор), а првостепена прес уда је донета 12. октобра 2009. године, дакле
након непуних једанаест месеци. Осим тога, на прекид трајања притвора
после изрицања казне затвора, подносилац је могао да утиче непосредно и
својом вољом, подношењем захтева председнику већа првостепеног суда да
га упути у установу за издржавање казне и пре правноснажности прес уде.
6. Подносилац истиче и да му је непримерено дугим трајањем притво
ра повређено право на суђење у разумном року, зајемчено одредбом чла
на 32. став 1. Устава.
Уставни суд указује да је одредбом члана 32. став 1. Устава свакоме за
јемчено право да независан, непристрасан и законом већ установљен суд,
правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима
и обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање поступ
ка, као и о опт ужбама против њега, а не и право на „разуман рок трајања
притвора“, како то подносилац наводи. По мишљењу Уставног суда, „разу
ман рок трајања притвора“ се може довести у везу само са обавезом суда
да трајање притвора своди на најкраће неопходно време, у складу са зако
ном, што је гарантовано одредбом члана 31. став 2. Устава, о чему се Устав
ни суд већ изјаснио.
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7. Уставни суд је приликом одлучивања имао у виду да подносилац, по
ред повреде Уставом зајемчених права, истиче и повреду права гарантова
ног чланом 13. Европске конвенције за заштит у људских права и основних
слобода. С обзиром на то да је назначено људско право зајемчено Уставом
Републике Србије, Уставни суд је постојање повреде овог права ценио у од
нос у на одредбу члана 36. став 2. Устава.
У односу на истакнут у повреду права из члана 36. став 2. Устава, којим
је утврђено да свако има право на жалбу или друго правно средство про
тив одлуке којом се одлучује о његовом праву, обавези или на закону засно
ваном интерес у, Уставни суд је утврдио да је подносиоцу уставне жалбе у
оспореном кривичном поступку омогућено коришћење овог права, с обзи
ром на чињеницу да је имао и искористио право да против оспореног пр
востепеног решења о продужењу притвора изјави жалбу као правно сред
ство о којој је виши суд одлучивао и донео одлуку. При томе, Уставни суд
указује да нис у од значаја наводи подносиоца којима истиче да се ради о
повреди права на делотворан правни лек, јер „делотворност“, по налажењу
Уставног суда, подносилац изједначава са решавањем другостепеног суда
у његову корист, односно са усвајањем његове жалбе, што као право није и
не може бити било коме загарантовано.
8. Имајући у виду све напред изложено, Уставни суд је утврдио да оспо
реним решењима нис у повређена права подносиоца уставне жалбе зајем
чена одредбама члана 30. став 1, члана 31. ст. 1. и 2, члана 32. став 1. и чла
на 36. став 2. Устава.
9. Подносилац уставне жалбе наводи и да је повређено уставно наче
ло из члана 18. Устава, односно да зајемчена уставна права нис у непосред
но примењена.
По налажењу Уставног суда, уставне гаранције из члана 18. Устава не
осигуравају независна и самостална права која могу бити предмет преи
спитивања по уставној жалби, већ се ради о правима акцесорне природе на
која се неко лице може позвати само у вези са уживањем неког од људских
права и слобода зајемчених Уставом (нпр. право на правично суђење, пра
во на правно средство и др.). Наиме, одредбе о људским и мањинским пра
вима и слободама садржане у Другом делу Устава, морају се посматрати као
целина, а основна начела, међу којима је и начело непосредне примене за
јемчених права, морају се довести у везу са садржином појединих права и
слобода које се јемче Уставом. Другим речима, о повреди начела непосред
не примене зајемчених права може се говорити само уколико је дошло до
повреде или ускраћивања неког од зајемчених уставних права.
С обзиром на то да у поступку по уставној жалби није утврђена повреда
нити ускраћивање било ког зајемченог права на која се подносилац устав
не жалбе позвао, Уставни суд оцењује да у предметном кривичном поступ
ку није повређено ни уставно начело из члана 18. Устава.
10. Имајући у виду да су уставноправна питања која су разматрана у
овој одлуци од ширег значаја за остваривање уставности и законитости,
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Уставни суд је, сагласно одредби члана 49. став 2. Закона о Уставном суду
(„Службени гласник РС“, број 109/07), донео Закључак да се ова одлука об
јави у „Службеном гласнику Републике Србије“.
11. Имајући у виду све наведено, Уставни суд је, сагласно одредби чла
на 89. став 1. Закона о Уставном суду, уставну жалбу одбио као неосновану
и, на основу одредбе члана 45. тачка 9) Закона о Уставном суду, донео Од
луку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-2206/2009 од 8. септембра 2011. године („Службени гласник РС“, број 80/11)

Није повређено право на правну сигурност
у казненом праву из члана 34. ст. 1. и 2. Устава
Уставни суд, донео је
ОДЛУКУ
1. Одбија се као неоснована уставна жалба Д. Г. изјављена против пре
суде Врховног суда Србије Кзп. 299/08 од 18. марта 2009. године.
2. Одбацује се уставна жалба Д. Г. изјављена против прес уде Врховног
суда Србије Кж. 1056/07 од 13. новембра 2007. године и прес уде Окружног
суда у Београду К. 715/02 од 9. октобра 2006. године.
Образложење
1. Д. Г. из Лознице је 10. јула 2009. године, преко пуномоћника В. Д,
адвоката из Београда, изјавио Уставном суду уставну жалбу против прес у
да наведених у изреци због повреде права на правну сигурност у казненом
праву, из члана 34. ст. 1. и 2. Устава Републике Србије.
Подносилац уставне жалбе наводи да је правноснажном пресудом Окру
жног суда у Београду К. 715/02 од 9. октобра 2006. године оглашен кривим
због кривичног дела тешко убиство из члана 114. став 1. тач. 3) и 9) Кри
вичног законика и осуђен на казну затвора у трајању од 35 година. Подно
силац истиче да је у време извршења кривичног дела, 15. јануара 2000. го
дине, на снази био Кривични закон Републике Србије из 1977. године који
је у члану 2а став 4. прописивао да се за кривична дела за која је предвиђе
на смртна казна, може изрећи казна затвора од 20 година, а да је чланом 47.
став 2. истог закона било прописано да се за кривично дело за које је осуђен
подносилац уставне жалбе може изрећи казна затвора од најмање 10 годи
на или смртна казна. Даље наводи да је у време извршења кривичног дела,
истовремено на снази био и Кривични закон СРЈ који је у члану 7. пропи
сивао да одредбе општег дела овог закона важе за сва дела из овог закона
и закона република, па тако, по мишљењу подносиоца уставне жалбе, и за
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дело из члана 47. став 2. републичког закона, те да су у члану 34. овог са
везног закона биле прописане казне које се могу изрећи учиниоцима кри
вичних дела, и то: смртна казна, ако је прописана законом републике, ка
зна затвора и новчана казна. Подносилац посебно истиче да је изменама
и допунама савезног закона од 9. новембра 2001. године измењен члан 34.
овог закона, тако што је брисана тачка 1) овог члана, односно смртна ка
зна, што, по мишљењу подносиоца уставне жалбе, даље значи да се од дана
ступања на снагу ових измена савезног закона, могла учиниоцу кривичног
дела изрећи казна затвора или новчана казна, али не и смртна казна, без
обзира на то што је остала прописана републичким Кривичним законом.
Имајући у виду наведену одредбу члана 2а став 4. републичког закона
којом је било прописано да за кривична дела за која је прописана смртна
казна суд може изрећи казну затвора од 20 година, као и чињеницу да се
од 9. новембра 2001. године, ступањем на снагу измена савезног закона, за
кривично дело за које је осуђен подносилац, више није могла изрећи смрт
на казна, подносилац уставне жалбе сматра да се за ово кривично дело ни
је могла изрећи ни казна затвора од 20 година. Наводи да је након укида
ња смртне казне, тј. од 9. новембра 2001. године, за кривично дело за које
је он осуђен могла изрећи казна затвора до 15 година, а да је 1. марта 2003.
године републичким законом прописана казна од 40 година затвора, при
чему посебно истиче да је у међувремену важио тзв. међузакон, који је, по
његовом мишљењу, најблажи за њега и по коме се за кривично дело за које
је он осуђен казна затвора кретала у распону од 10 до 15 година. Подноси
лац сматра да приликом доношења оспорене првостепене прес уде Окру
жни суд у Београду није узео у обзир наведене чињенице и није применио
закон који је најблажи за подносиоца уставне жалбе, будући да га је осудио
на казну затвора од 30 година.
Подносилац уставне жалбе даље наводи да и Врховни суд Србије, од
лучујући о жалби против оспорене првостепене прес уде, „наведене чиње
нице није узео у обзир“, јер је оспореном прес удом Кж. 1056/07 од 13. но
вембра 2007. године преиначио првостепену прес уду и подносиоца осудио
на казну затвора од 35 година. У уставној жалби се наводи и то да Врховни
суд Србије „исте чињенице није узео у обзир“ приликом доношења оспо
рене прес уде Кзп. 299/08 од 18. марта 2009. године. Предлаже се да Устав
ни суд утврди повреду права из члана 34. ст. 1. и 2. Устава и поништи оспо
рене прес уде.
2. Према одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жалба
се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа
или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повре
ђују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уста
вом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њи
хову заштит у.
У току поступка пружања уставнос удске заштите, поводом испити
вања основаности уставне жалбе у границама истакнутог захтева, Устав
ни суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама
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подносиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом за
јемчено право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у оспорене пре
суде Окружног суда у Београду К. 715/02 од 9. октобра 2006. године, Врхов
ног суда Србије Кж. 1056/07 од 13. новембра 2007. године и Врховног суда
Србије Кзп. 299/08 од 18. марта 2009. године и утврдио следеће чињенице
и околности од значаја за одлучивање:
Против подносиоца уставне жалбе и још седам лица вођен је кривич
ни поступак пред Окружним судом у Београду у предмет у К. 715/02, који
је правноснажно окончан.
Оспореном прес удом Окружног суда у Београду К. 715/02 од 9. окто
бра 2006. године, поред осталог, окривљени Д. Г, овде подносилац уставне
жалбе, је оглашен кривим због извршења кривичног дела тешко убиство
из члана 114. став 1. тач. 3) и 9) Кривичног законика и осуђен на казну за
твора у трајању од 30 година.
Оспореном прес удом Врховног суда Србије Кж. 1056/07 од 13. новем
бра 2007. године, ставом другим изреке, уважена је жалба Окружног јавног
тужилаштва у Београду и преиначена прес уда Окружног суда у Београду
К. 715/02 од 9. октобра 2006. године у погледу одлуке о казни у однос у на
окривљеног Добросава Гаврића, тако што је Врховни суд Србије овог оп
туженог за кривично дело тешко убиство из члана 114. став 1. тач. 3) и 9)
Кривичног законика за које је оглашен кривим том пресудом, осудио на ка
зну затвора у трајању од 35 година.
Оспореном прес удом Врховног суда Србије Кзп. 299/08 од 18. марта
2009. године, поред осталог, одбијен је захтев браниоца осуђеног Доброса
ва Гаврића за испитивање законитости правноснажне прес уде Окружног
суда у Београду К. 715/02 од 9. октобра 2006. године и прес уде Врховног
суда Србије Кж. 1056/07 од 13. новембра 2007. године. У образложењу ове
прес уде, Врховни суд Србије је, поред осталог, навео „да пре свега имајући
у виду да је од извршења кривичног дела, то јест од 15. јануара 2000. годи
не, кривични закон више пута мењан, поставља се питање блажег закона,
имајући у виду императивну одредбу члана 5. став 2. Кривичног закони
ка (члан 4. став 2. Кривичног закона Савезне Републике Југославије) ко
ја налаже да ако је после извршења кривичног дела измењен закон, једном
или више пута, примениће се закон који је најблажи за учиниоце“. Врхов
ни суд Србије је нашао да су судови у редовном поступку правилно закљу
чили да је најблажи закон који се има применити на опт ужене, дакле и на
подносиоца уставне жалбе, Кривични законик који је ступио на снагу 1.
јануара 2006. године. Образлажући овакав став, Врховни суд Србије је де
таљно изнео све измене у кривичном законодавству Савезне Републике Ју
гославије и Републике Србије у вези са смртном казном и казном затвора,
које кривичне санкције су алтернативно биле прописане за најтежа кри
вична дела и најтеже облике тешких кривичних дела. Након извршене ана
лизе свих измена кривичног законодавства, Врховни суд Србије је закљу
чио да је у кривичном законодавству Републике Србије смртна казна била
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непрекидно прописана све до 1. марта 2002. године, када је дефинитивно
укинута и замењена казном затвора од 40 година, која је била прописана и
за кривично дело које је подносиоцу уставне жалбе опт ужницом стављено
на терет. Пошто је чланом 114. важећег Кривичног законика за ово кривич
но дело као максимална предвиђена казна затвора од 30 до 40 година, Вр
ховни суд Србије је нашао да је то најблажи закон који се мора применити
на извршиоце предметног кривичног дела, односно „да су судови у редов
ном поступку правилно применили Кривични закон када су дела опт уже
них правно оценили према одредбама Кривичног законика“.
4. Одредбама члана 34. Устава зајемчено је да се нико не може огласити
кривим за дело које, пре него што је учињено, законом или другим пропи
сом заснованим на закону није било предвиђено као кажњиво, нити му се
може изрећи казна која за то дело није била предвиђена (став 1), да се ка
зне одређују према пропис у који је важио у време кад је дело учињено, из
узев кад је каснији пропис повољнији за учиниоца и да се кривична дела и
кривичне санкције одређују законом (став 2).
Чланом 84. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“,
број 109/07), прописано је да се уставна жалба може изјавити у року од 30
дана од дана достављања појединачног аката, односно од дана предузима
ња радње којом се повређује или ускраћује људско или мањинско право и
слобода зајемчена Уставом.
Закоником о кривичном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 70/01 и
68/02 и „Службени гласник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07 и 122/08), који
је важио у време доношења оспорених одлука, било је прописано: да овај за
коник утврђује правила са циљем да нико невин не буде осуђен, а да се учи
ниоцу кривичног дела изрекне кривична санкција под условима које пред
виђа кривични закон и на основу законито спроведеног поступка (члан 1);
да судови суде у границама своје стварне надлежности одређене законом
(члан 23); да окривљени који је правноснажно осуђен на безусловну казну
затвора или малолетничког затвора може поднети захтев за испитивање за
конитости правноснажне прес уде због повреде закона у случајевима пред
виђеним овим закоником (члан 428. став 1); да о захтеву за испитивање за
конитости правноснажне прес уде решава суд одређен законом (члан 429).
Кривичним закоником Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.
85/05, 88/05 и 107/05), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године и ко
ји је важио у време доношења оспорених прес уда, прописано је: да нико
ме не може бити изречена казна или друга кривична санкција за дело које
пре него што је учињено законом није било одређено као кривично дело,
нити му се може изрећи казна или друга кривична санкција која законом
није била прописана пре него што је кривично дело учињено (члан 1); да
се на учиниоца кривичног дела примењује закон који је важио у време из
вршења кривичног дела, а ако је после извршења кривичног дела измењен
закон, једном или више пута, примениће се закон који је најблажи за учи
ниоца (члан 5. ст. 1. и 2); да ако више лица учествовањем у радњи извр
шења са умишљајем или из нехата заједнички изврше кривично дело, или
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остварујући заједничку одлуку другом радњом са умишљајем битно допри
нес у извршењу кривичног дела, свако од њих казниће се казном прописа
ном за то дело (члан 33); да казна затвора не може бити краћа од тридесет
дана нити дужа од двадесет година и да се за најтежа кривична дела и нај
теже облике тешких кривичних дела може уз казну из става 1. овог члана
изузетно прописати и казна затвора од тридесет до четрдесет година, као
и да се казна затвора од тридесет до четрдесет година изриче на пуне го
дине (члан 45. ст. 1. и 3).
Кривично дело убиство прописано је чланом 113. Кривичног закони
ка – да ко другог лиши живота, казниће се затвором од пет до петнаест го
дина, а кривично дело тешко убиство чланом 114. истог законика, у чијем
је ставу 1, пре последњих измена, било прописано да ће се казнити затво
ром најмање десет година или затвором од тридесет до четрдесет година
ко другог лиши живота и при томе са умишљајем доведе у опасност живот
још неког лица (тачка 3)) и ко са умишљајем лиши живота више лица, а не
ради се о убиству на мах, убиству детета при порођају или убиству из са
милости (тачка 9)).
Кривичним законом Републике Србије („Службени гласник СРС“, бр.
26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89 и 21/90 и „Службе
ни гласник РС“, бр. 16/90, 26/91, 75/91, 9/92, 49/92, 51/92, 23/93, 67/93, 47/94,
17/95 и 44/98), који је важио у време извршења кривичног дела за које је
подносилац уставне жалбе осуђен, било је прописано: да се смртна казна
не може прописати као једина главна казна за одређено кривично дело, да
се смртна казна може изрећи само за најтеже случајеве тешких кривичних
дела за која је законом прописана и да за кривична дела за која је прописа
на смртна казна, суд може изрећи казну затвора од 20 година (члан 2а, ст.
1, 3. и 4); да ко другог лиши живота, казниће се затвором најмање пет го
дина (члан 47. став 1); да ће се затвором најмање десет година или смртном
казном казнити ко другог лиши живота и при томе са умишљајем доведе у
опасност живот још неког лица (члан 47. став 2. тачка 3)) и да ће се затво
ром најмање десет година или смртном казном казнити ко са умишљајем
лиши живота више лица а не ради се о убиству на мах или убиству детета
при порођају (члан 47. став 2. тачка 6)).
5. Оцењујући разлоге и наводе изнете у уставној жалби са становишта
садржине зајемченог права на правну сигурност у казненом праву из чла
на 34. ст. 1. и 2. Устава, а полазећи од претходно утврђених чињеница и
околности, те одредаба наведених закона, Уставни суд је утврдио следеће:
У време доношења оспорених пресуда важио је Кривични законик, који
је ступио на снагу 1. јануара 2006. године и применом тог закона подноси
лац уставне жалбе је оглашен кривим због извршења кривичног дела тешко
убиство из члана 114. став 1. тач. 3) и 9) и осуђен на казну затвора у траја
њу од 35 година, док је кривично дело за које је подносилац уставне жалбе
осуђен извршено 15. јануара 2000. године, када су на снази били Кривични
закон Републике Србије и Кривични закон Савезне Републике Југославије.
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Полазећи од уставне одредбе да се казне одређују према пропис у ко
ји је важио у време кад је дело учињено, изузев када је каснији пропис по
вољнији за учиниоца, те цитираних одредаба кривичних закона и навода
подносиоца уставне жалбе, Уставни суд је нашао да се основано поставља
уставноправно питање који је закон и из којих разлога у конкретном слу
чају био повољнији за подносиоца уставне жалбе.
Уставни суд је пошао од чињенице да је подносилац уставне жалбе оп
тужен, а након спроведеног кривичног поступка и осуђен, јер је заједно са
М. Ђ. и Д. Н., као саизвршилац, са умишљајем лишио живота Ж. Р, М. М. и
Д. Г., односно да је извршио кривично дело тешко убиство.
Обележје овог кривичног дела у време извршења било је прописано чла
ном 47. став 2. тач. 3) и 6) Кривичног закона Републике Србије – „ко другог
лиши живота и при томе са умишљајем доведе у опасност живот још неког
лица“ и „ко са умишљајем лиши живота више лица а не ради се о убиству
на мах или убиству детета при порођају“, а у време доношења оспорених
прес уда чланом 114. став 1. тач. 3) и 9) Кривичног законика – „ко другог
лиши живота и при томе са умишљајем доведе у опасност живот још неког
лица“ и „ко са умишљајем лиши живота више лица, а не ради се о убиству
на мах, убиству детета при порођају или убиству из самилости“.
Из наведеног, по оцени Уставног суда, нес умњиво произлази да је би
ће кривичног дела за које је подносилац уставне жалбе опт ужен, а потом
и осуђен, било прописано и Кривичним законом Републике Србије и Кри
вичним закоником, тако да наводи подносиоца о повреди права из чла
на 34. став 1. Устава, односно да кривично дело за које је осуђен није било
прописано у време извршења кривичног дела, нис у основани. Сам назив
дела, у терминолошком смислу – убиство (његов тежи, односно квалифи
ковани облик) или тешко убиство, није од значаја за утврђење да ли је ово
кривично дело и у време извршења било законом прописано као кривич
но дело, јер су сва обележја која чине биће овог дела била потпуно исто од
ређена и у време извршења дела и у време прес уђења. С тим у вези, Устав
ни суд указује и на праксу Европског суда за људска права о питању општег
принципа кажњавања само на основу закона (члан 7. став 1. Европске кон
венције за заштит у људских права и основних слобода), односно на стан
дард да се само „јасно установљеним“ законом може установити кривич
но дело и прописати казна (види: Одлуку Европског суда за људска права у
предмет у Coëme и други против Белгије, од 22. јуна 2000. године, представ
ка бр. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 и 33210/96, став 145. и Одлуку
Европског суда за људска права у предмет у Kononov против Летоније, од
17. маја 2010. године, представка број 36376/04, став 185)
Стога је Уставни суд оценио да подносиоцу уставне жалбе није повре
ђено право из члана 34. став 1. Устава.
Оцењујући основаност навода уставне жалбе о повреди права из члана
34. став 2. Устава, Уставни суд је констатовао да је у време извршења пред
метног кривичног дела, Кривичним законом Републике Србије за кривично
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дело из члана 47. став 2. тач. 3) и 6) Кривичног закона Републике Србије
била предвиђена казна затвора од најмање десет година или смртна казна,
док је у време доношења оспорених пресуда, Кривичним закоником за кри
вично дело из члана 114. став 1. тач. 3) и 9) била предвиђена казна затвора
од најмање десет година или од тридесет до четрдесет година.
Дакле, из изнетог произлази да казна од 35 година затвора, на коју је
подносилац уставне жалбе правноснажно осуђен, као таква, није била про
писана у време извршења овог дела.
Међутим, Уставни суд је утврдио да је Кривични законик из 2005. го
дине, који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, онај закон који је, у
конкретном случају, повољнији за подносиоца уставне жалбе као учинио
ца кривичног дела. Ово из разлога што је чланом 5. став 1. Кривичног зако
ника прописано да се на учиниоца кривичног дела примењује закон који је
важио у време извршења кривичног дела, а ставом 2. истог члана је пропи
сано да ако је после извршења кривичног дела измењен закон, једном или
више пута, примениће се закон који је најблажи за учиниоца.
Подносилац уставне жалбе је осуђен за кривично дело извршено у јану
ару 2000. године, када је важио Кривични закон Републике Србије и када је
за кривично дело убиство (квалификован облик) из члана 47. став 2. тач. 3)
и 6) била запрећена казна затвора у трајању од најмање 10 година или смрт
на казна. Чланом 2а истог Закона била је прописана смртна казна као кри
вична санкција и, поред осталог, било је предвиђено да се смртна казна не
може прописати као једина главна казна за одређено кривично дело (став
1), да се може изрећи само за најтеже случајеве тешких кривичних дела за
које је законом прописана (став 3) и да за кривична дела за која је прописа
на смртна казна, суд може изрећи казну затвора од 20 година (став 3). Ци
тиране одредбе Кривичног закона Републике Србије важиле су све до из
мена објављених у „Службеном гласнику РС“, број 10/02 од 1. марта 2002.
године, када је члан 2а брисан, а одредбе члана 47. став 2. тачка 6) измење
не тако што је за ово дело запрећена казна затвора од најмање десет годи
на или затвор од 40 година.
Савезним кривичним законом који је важио у време извршења кривич
ног дела („Службени лист СФРЈ“, бр. 44/76, 36/77, 34/84, 37/84, 74/87, 57/89,
3/90, 38/90, 45/90 и 54/90 и „Службени лист СРЈ“, бр. 35/92, 16/93, 31/93,
37/93 и 24/94), није била прописана смртна казна, јер је изменама објавље
ним у „Службеном листу СРЈ“, број 37/93 брисана, али је остала могућност
изрицања смртне казне „када је прописана Законом Републике“. После из
вршења кривичног дела, 17. новембра 2001. године, ступио је на снагу За
кон о изменама и допунама Кривичног закона СРЈ, којим је прописано да
се брише тачка 1. члана 34. КЗЈ којом је било прописано да се смртна казна
може изрећи када је прописана законом републике, затим је прописано да
затвор не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 15 година, а да се за нај
тежа кривична дела и најтеже облике кривичних дела може прописати ка
зна затвора од 40 година и да се ова казна може прописати само уз казну
затвора од 15 година.
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Из наведеног произлази да се након ступања на снагу Закона о изме
нама и допунама Кривичног закона СРЈ, више није могла изрећи смртна
казна и казна затвора у трајању од 20 година, али и да је одредба члана 2а
Кривичног закона Републике Србије, која је предвиђала смртну казну као
кривичну санкцију, важила све до измена објављених у „Службеном гла
снику Републике Србије“ број 10/02 од 1. марта 2002. године, када је овај
члан брисан и када је за она дела за која је била прописана смртна казна
тада прописана посебна казна затвора у трајању од 40 година, тако да је за
кривично дело убиство (квалификован облик) из члана 47. став 2. тач. 3)
и 6) Кривичног закона Републике Србије било предвиђено да се учиниоцу
може изрећи казна затвора од 40 година. Како је у време доношења оспо
рених прес уда Кривичним закоником, и то чланом 114. став 1. тач. 3) и 9),
било предвиђено да ће се учинилац казнити затвором најмање 10 година
или затвором од 30 до 40 година, то, по оцени Уставног суда, из свих ових
законских одредаба произлази да је за подносиоца уставне жалбе најбла
жи управо Кривични законик, који је и примењен код изрицања кривичне
санкције, јер исти не предвиђа смртну казну, нити као посебну казну пред
виђа затвор само у трајању од 40 година, већ као посебну казну пропис у
је затвор у распону од 30 до 40 година, при чему је подносилац и осуђен на
ову посебну затворску казну, уведену за најтеже облике тешких кривичних
дела, у трајању од 35 година.
Како је смртна казна у Кривичном закону Републике Србије била про
писана у непрекидном трајању све до 1. марта 2002. године, дакле посто
јала је и у време извршења предметног кривичног дела, а била је прописа
на и за дело за које је подносилац опт ужен и потом осуђен, то је Уставни
суд утврдио да је за подносиоца уставне жалбе без сумње блажи Кривични
законик који смртну казну, као најтежу у систему кривичних санкција, не
предвиђа. Свака казна затвора је, по оцени Суда, увек блажа од смртне ка
зне, јер је живот основна вредност сваког човека и посебан је предмет за
штите како уставних, тако и кривичноправних норми.
Такође, Уставни суд указује да концепт кривичног законодавства Репу
блике Србије до 1. марта 2002. године није предвиђао постојање дуготрај
ног затвора, већ је за најтежа кривична дела прописивао смртну казну. С
тим у вези, Уставни суд констат ује да се једна кривична санкција пропи
сана одређеним законом не може одвојити од циља који се жели постићи
законодавно – кривичном политиком у време важења тог закона, те да би
„отклањање“ једне, најстроже кривичне санкције и истовремена примена
друге, знатно блаже кривичне санкције, у суштини оставила неадекватно
санкционисана најтежа кривична дела.
Због свега наведеног, Уставни суд налази да подносиоцу уставне жалбе
није повређено право зајемчено одредбом члана 34. став 2. Устава.
Следом изнетог, Уставни суд је, сагласно члану 89. став 1. Закона о Устав
ном суду, одбио као неосновану уставну жалбу подносиоца изјављену про
тив прес уде Врховног суда Србије Кзп. 299/08 од 18. марта 2009. године и
одлучио као у тачки 1. изреке.
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6. У однос у на оспорене прес уде Окружног суда у Београду К. 715/02
од 9. октобра 2006. године и Врховног суда Србије Кж. I. 1056/07 од 13. но
вембра 2007. године, Уставни суд је утврдио да су прес уду Врховног суда
Србије Кж. I. 1056/07 од 13. новембра 2007. године, донет у по жалби као
правном средству којим се исцрпљује редован правни пут у кривичном по
ступку пре изјављивања уставне жалбе, подносилац уставне жалбе и његов
бранилац примили најкасније у мају 2008. године, јер се Републички јавни
тужилац у поднеску од 27. маја 2008. године изјаснио да неће давати одго
вор на поднете захтеве за испитивање законитости правноснажне прес у
де. Како је уставна жалба изјављена 10. јула 2009. године, дакле по истеку
рока од 30 дана од дана достављања оспорене другостепене прес уде, про
писаног у члану 84. став 1. Закона о Уставном суду, Суд је уставну жалбу у
овом делу одбацио као неблаговремену, сагласно одредби члана 36. став 1.
тачка 2) Закона, и одлучио као у тачки 2. изреке.
Овакав став Уставни суд је заузео у Одлуци Уж–969/2009 од 24. мар
та 2010. године.
7. Полазећи од изнетог, Уставни суд је, на основу одредаба члана 45.
тачка 9) и члана 46. тачка 9) Закона о Уставном суду и члана 84. Пословни
ка о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08 и 27/08), донео
Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-1286/2009 од 13. октобра 2011. године

Повреда права на слободу и безбедност
из члана 27. став 1. Устава
(у поступку лишења слободе)
- нема повреде права из члана 27. став 1. Устава
(радњом службених лица)
Уставни суд, донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба Ј. М. и утврђује се да је радњама Првог основ
ног суда у Београду у предмет у који се води под бројем К. 10453/10, подно
ситељки уставне жалбе повређено право на слободу и безбедност зајемче
но одредбом члана 27. став 1. Устава Републике Србије.
2. Одбија се као неоснована уставна жалба Ј. М. изјављена против радњи
овлашћених службених лица Министарства унутрашњих послова, због по
вреде права на слободу и безбедност зајемченог одредбом члана 27. став 1.
Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује.
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Образложење
1. Ј. М. из Београда, преко пуномоћника С. Р. С, адвоката из Београ
да, поднела је 4. јуна 2010. године уставну жалбу „због незаконитог и про
тивуставног поступања овлашћених службених лица Министарства уну
трашњих послова Републике Србије и због незаконитог и противуставног
поступања Првог основног суда у Београду – Министарства правде Репу
блике Србије“, због повреде права на достојанство и слободан развој лич
ности, права на неповредивост физичког и психичког интегритета, права
на слободу и безбедност, права на поступање с лицем лишеним слободе и
права на рехабилитацију и накнаду штете, зајемчених одредбама чл. 23, 25,
27, 28. и 35. Устава Републике Србије.
У уставној жалби је наведено:
– да је против окривљене, овде подноситељке уставне жалбе, пред Пр
вим основним судом у Београду покренут кривични поступак због кривич
ног дела крађе у покушају;
– да је првостепени суд донео решење К. 10453/2010 (Кв. 742/10) од 25.
марта 2010. године, којим је против окривљене одређен притвор и наред
бу о издавању потернице, пошто окривљеној није било могуће уручити по
зив и опт ужни предлог;
– да је бранилац окривљене 17. априла 2010. године против наведе
ног решења изјавио жалбу, а 20. априла 2010. године допуну жалбе, у којој
је указао да се окривљена налазила у Швајцарској, у истражном притво
ру, а потом у затвору, о чему је обавестио суд 25. јуна 2009. године, због че
га сматра да се немогућност окривљене да се врати у Србију не може сма
трати бекством;
– да је одређивање притвора против окривљене преурањено, јер је пр
востепени суд морао најпре проверити наводе браниоца окривљене да ли
је иста у иностранству где издржава казну затвора или је ван земље у ци
љу избегавања кривичне одговорности, тим пре што је окривљена већ да
ла изјаву у току истражног поступка, што има свог изабраног браниоца, а
посебно из разлога што се против окривљене води кривични поступак за
лакше кривично дело;
– да првостепени суд није имао законска овлашћења да нареди издава
ње потернице, с обзиром на то да се против окривљене не води кривични
поступак због кривичног дела за које се може изрећи казна затвора од три
године или тежа казна затвора, те да иста није била у бекству, већ се нала
зила на издржавању казне затвора у Швајцарској;
– да је Виши суд у Београду решењем Кж. 19/10 од 27. априла 2010. го
дине усвојио изјављену жалбу браниоца, укинуо првостепено решење К.
10453/2010 (Кв. 742/10) од 25. марта 2010. године и предмет вратио суду на
поновно одлучивање;
– да је првостепени суд имао довољно времена да донесе ново реше
ње, односно да обавести надлежне органе МУП РС да је решење тог суда
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К. 10453/10 (Кв. 742/10) од 25. марта 2010. године укинуто, те да су ставље
ни ван снаге потерница, мера лишавања слободе и привођења окривљене
у Окружни затвор у Београду;
– да је подноситељка уставне жалбе по доласку на београдски аеро
дром 6. маја 2010. године лишена слободе где је задржана неколико сати, а
потом је спроведена у станицу полиције, где јој је уручен примерак укину
тог решења Првог основног суда у Београду К. 10453/2010 (Кв. 742/10) од
25. марта 2010. године, након чега је спроведена у Окружни затвор у Бео
граду, где је провела целу ноћ;
– да је Први основни суд у Београду 7. маја 2010. године донео ново ре
шење К. 10453/10 (Кв. 2083/10) којим према окривљеној укида притвор и
издаје наредбу да се одмах пусти на слободу;
– да је подноситељка уставне жалбе неосновано лишена слободе, без
одлуке суда, с обзиром на то да је решење о одређивању притвора које је
истој уручено приликом лишења слободе без правне снаге, јер је претход
но укинуто одлуком Вишег суда у Београду;
– да је поступањем државних органа, психичким и физичким малтре
тирањем, подноситељки уставне жалбе нанета огромна материјална и не
материјална штета, тако да она има право да у одговарајућем поступку исту надокнади.
Подноситељка уставне жалбе је захтевала да Уставни суд усвоји њену
уставну жалбу, утврди да су јој повређена означена права и призна јој пра
во на накнаду штете.
2. Сагласно одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жалба
се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа
или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повре
ђују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уста
вом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њи
хову заштит у.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама захтева истакнутог у њој, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у документа
цију приложену уз уставну жалбу и одговор заменика в. ф. председника Пр
вог основног суда у Београду, те утврдио следеће чињенице и околности од
значаја за одлучивање у овом уставнос удском предмет у:
Против окривљене, овде подноситељке уставне жалбе, пред Првим
основним судом у Београд у води се кривични пос тупак у предмет у К.
10453/10, а по опт ужном предлогу Четвртог општинског јавног тужила
штва у Београду Кт. 832/07 од 13. априла 2009. године којим је окривље
ној стављено на терет извршење кривичног дела крађе у покушају из чла
на 203. став 2. у вези става 1. Кривичног законика („Службени гласник РС“,
бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 111/09).
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Решењем Првог основног суда у Београду К. 10453/10 Кв. 742/10 од 25.
марта 2010. године, у ставу првом изреке, одлучујући о предлогу замени
ка Првог основног јавног тужилаштва у Београду о одређивању притвора,
одређен је притвор против окривљене, који јој се има рачунати од дана и
часа лишења слободе и одређено је да по лишењу слободе окривљену тре
ба спровести у Окружни затвор у Београду. Притвор је одређен из разло
га предвиђеног одредбом члана 436. став 1. тачка 1) ЗКП. У ставу другом
изреке наведеног решења, на основу члана 566. Законика о кривичном по
ступку („Службени лист СРЈ“, бр. 70/01 и 68/02 и „Службени гласник РС“,
бр. 58/04, 85/05, 115/05, 46/06, 49/07, 122/08, 20/09, 72/09 и 76/09) (у даљем
тексту: ЗКП) против окривљене је донета наредба о издавању потернице
и одређено је да ће по том решењу и наредби поступити МУП РС, који ће
након проналажења окривљене Миловановић Јелице исту одмах лишити
слободе, уручити јој примерак решења и спровести је у Окружни затвор у
Београду, а о свему одмах обавестити тај суд.
Решењем Вишег суда у Београду Кж. 19/10 од 27. априла 2010. године усво
јена је жалба браниоца окривљене изјављена против решења Првог основног
суда у Београду К. 10453/10 Кв. 742/10 од 25. марта 2010. године, које је уки
нуто и предмет је враћен на поновно одлучивање првостепеном суду.
Решењем Првог основног суда у Београду К. 10453/10 Кв. 2083/10 од
7. маја 2010. године, на основу одредбе члана 141. став 3. ЗКП, окривљеној
је укинут притвор одређен решењем Првог основног суда у Београду К.
10453/10 Кв. 742/10 од 25. марта 2010. године, који јој се рачуна од 6. маја
2010. године од 21.00 час, када је лишена слободе и одређено је да се окри
вљена има одмах пустити на слободу.
4. Одредбама Устава на чију повреду подноситељка уставне жалбе ука
зује, утврђено је: да је људско достојанство неприкосновено и сви су дужни
да га поштују и штите (члан 23. став 1); да је физички и психички интегри
тет неповредив и да нико не може бити изложен мучењу, нечовечном или
понижавајућем поступању или кажњавању, нити подвргнут медицинским
или научним огледима без свог слободно датог пристанка (члан 25); да сва
ко има право на личну слободу и безбедност и да је лишење слободе до
пуштено само из разлога и у поступку који су предвиђени законом (члан
27. став 1); да се према лицу лишеном слободе мора поступати човечно и с
уважавањем достојанства његове личности, као и да је забрањено свако на
сиље према лицу лишеном слободе и изнуђивање исказа (члан 28); да ли
це лишено слободе без одлуке суда мора без одлагања, а најкасније у року
од 48 часова, бити предато надлежном суду, у противном се пушта на сло
боду (члан 29. став 2); да ко је без основа или незаконито лишен слободе,
притворен или осуђен за кажњиво дело има право на рехабилитацију, на
кнаду штете од Републике Србије и друга права утврђена законом, као и да
свако има право на накнаду материјалне или нематеријалне штете коју му
незаконитим или неправилним радом проузрокује државни орган, ималац
јавног овлашћења, орган аутономне покрајине или орган јединице локалне
самоуправе (члан 35. ст. 1. и 2).
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Одредбама члана 30. Устава утврђено је: да лице за које постоји основана
сумња да је учинило кривично дело може бити притворено само на основу
одлуке суда, ако је притварање неопходно ради вођења кривичног поступ
ка (став 1); да, ако није саслушано приликом доношења одлуке о притвору
или ако одлука о притвору није извршена непосредно по доношењу, при
творено лице мора у року од 48 часова од лишења слободе да буде изведе
но пред надлежни суд, који потом поново одлучује о притвору (став 2); да
се писмено и образложено решење суда о притвору уручује притворени
ку најкасније 12 часова од притварања и да одлуку о жалби на притвор суд
доноси и доставља притворенику у року од 48 часова (став 3).
Одредбама ЗКП прописано је: да првостепени судови, у већу саставље
ном од тројице судија, одлучују о жалбама против решења истражног судије
и других решења кад је то одређено овим закоником, доносе одлуке у првом
степену ван главног претреса и стављају предлоге у случајевима предвиђе
ним у овом законику или у другом закону (члан 24. став 6); да су мере које
се могу предузети према окривљеном за обезбеђење његовог прис уства и
за несметано вођење кривичног поступка позив, довођење, забрана напу
штања боравишта, јемство и притвор, као и да ће се ове мере укинути и по
службеној дужности кад престану разлози због којих су предузете, одно
сно замениће се другом блажом мером кад за то наступе услови (члан 133.
ст. 1. и 3); да се притвор може одредити само одлуком суда под условима
прописаним у овом законику, ако је притварање неопходно ради вођења
кривичног поступка и ако се иста сврха не може остварити другом мером,
као и да је дужност свих органа који учествују у кривичном поступку и ор
гана који им пружају правну помоћ да трајање притвора сведу на најкраће
неопходно време и да поступају са нарочитом хитношћу ако се окривљени
налази у притвору и да ће се у току целог поступка притвор укинути чим
престану разлози на основу којих је био одређен (члан 141); да се изузетно
од става 1. овог члана одлука о одређивању притвора може донети без са
слушања окривљеног ако позив за саслушање није могао да му буде уручен
због недоступности или непријављивања промене адресе или ако постоји
опасност од одлагања (члан 142а став 5); да се притвор одређује решењем
надлежног суда, да жалба против решења о притвору не одлаже изврше
ње, а ако је решење о одређивању притвора донето без саслушања окривље
ног, суд ће у року од 48 сати од часа лишења слободе окривљеног поступи
ти у складу са чланом 142а ст. 1. до 4. овог законика (члан 143. ст. 1, 4. и 7);
да се после предаје опт ужнице суду до завршетка главног претреса, одлука
о одређивању, продужењу или укидању притвора доноси у складу са чла
ном 142а овог законика, као и да је веће дужно да и без предлога странака
испита да ли још постоје разлози за притвор и да донесе решење о проду
жењу или укидању притвора, по истеку сваких тридесет дана до ступања
опт ужнице на правну снагу, а по истеку свака два месеца након ступања
опт ужнице на правну снагу (члан 146. ст. 1. и 2); да овлашћена службена
лица органа унутрашњих послова могу неко лице лишити слободе ако по
стоји ма који разлог предвиђен у члану 142. овог законика за одређивање
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притвора, али су дужна да такво лице без одлагања спроведу надлежном ис
тражном судији, осим у случају из члана 229. овог законика, а да ће прили
ком довођења, овлашћено службено лице органа унутрашњих послова оба
вестити истражног судију о разлозима и о времену лишења слободе (члан
227. став 1); да лице лишено слободе према члану 227. став 1, као и осум
њиченог из члана 226. ст. 7. и 8, орган унутрашњих послова може изузетно
задржати ради прикупљања обавештења (члан 226. став 1) или саслушава
ња најдуже 48 сати од часа лишења слободе, односно одазивања на позив
(члан 229. став 1); да се, ако у овом законику није друкчије одређено, под
ношењем жалбе на решење одлаже извршење решења против кога је изја
вљена жалба (члан 400); да о жалби против решења првостепеног суда од
лучује другостепени суд у седници већа ако овим законом није другачије
одређено, а да решавајући о жалби, суд може решењем одбацити жалбу као
неблаговремену или као недозвољену, одбити жалбу као неосновану, или
уважити жалбу и решење преиначити или укинути, и по потреби, предмет
упутити на поновно одлучивање (члан 401. ст. 1. и 3); да када суд, решава
јући по жалби против решења којим се о одређује, укида или продужава
притвор, решење укине и предмет упути на поновно одлучивање, дужан је
да истовремено одлучи и о притвору (члан 401. став 4); да ће се у поступку
за кривична дела за која је као главна казна прописана новчана казна или
затвор до пет година, примењивати одредбе чл. 434. до 448. овог законика,
а уколико у овим одредбама није нешто посебно прописано, примењиваће
се сходно остале одредбе овог законика (члан 433).
Одредбама члана 436. ЗКП, којима је регулисана мера притвора у скра
ћеном поступку, прописано је: да се притвор може одредити, у циљу несме
таног вођења кривичног поступка против лица за које постоји основана
сумња да је учинило кривично дело ако се крије или ако се не може утвр
дити његова истоветност или ако постоје друге околности које очигледно
указују на опасност од бекства (став 1. тачка 1)); да пре подношења опт у
жног предлога, притвор може трајати само онолико колико је потребно да
се спроведу истражне радње, али не дуже од осам дана, а изузетно до три
десет дана ако се ради о кривичном делу са елементима насиља, као и да о
жалби против решења о притвору решава веће (члан 24. став 6) (став 2);
да се у погледу притвора, од предаје опт ужног предлога до изрицања пр
востепене прес уде, примењују сходно одредбе члана 146. овог законика, с
тим што је веће дужно да сваких месец дана испита да ли постоје разлози
за притвор (став 3); да је, кад се окривљени налази у притвору, суд дужан
да поступа са нарочитом хитношћу (став 4).
Одредбама члана 566. ЗКП прописано је: да се издавање потернице мо
же наредити кад се окривљени против кога је покренут кривични посту
пак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и за које
се по закону може изрећи казна затвора од три године или тежа казна на
лази у бекству, а постоји наредба за његово довођење или решење о одре
ђивању притвора (став 1); да издавање потернице наређује суд пред ко
јим се води кривични поступак (став 2); да се наредба суда или управника
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установе за издавање потернице доставља органима унутрашњих посло
ва ради извршења (став 4). У члану 568. ЗКП прописано је да је орган који
је наредио издавање потернице или објаве дужан да је одмах повуче кад се
пронађе тражено лице или предмет, или кад наступи застарелост кривич
ног гоњења или извршења казне или други разлози због којих потерница
или објава није више потребна.
Одредбом члана 10. став 1. тачка 4) Закона о полицији („Службени гла
сник РС, бр. 101/05 и 63/09) прописано је да су полицијски послови, у сми
слу тог закона, између осталих и откривање и хватање извршилаца кривич
них дела и прекршаја и других лица за којима се трага и њихово привођење
надлежним органима.
Одредбом члана 203. став 1. Кривичног законика (у даљем тексту: КЗ)
прописано је да ће се ко туђу покретну ствар одузме другом у намери да ње
ним присвајањем себи или другом прибави противправну имовинску ко
рист, казнити новчаном казном или затвором до три године (став 1) и да
ће се казнити и за покушај дела из става 1. овог члана (став 2).
5. Подноситељка уставне жалбе је истакла повреду права на слободу
и безбедност, наводећи искључиво одредбу члана 27. став 1. Устава, те је
Уставни суд одлучивао само о повреди уставног права зајемченог том од
редбом Устава. Подноситељка уставне жалбе истакнут у повреду означеног
права, у суштини, заснива на тврдњи да је она лишена слободе 6. маја 2010.
године, на основу решења Првог основног суда у Београду К. 10453/2010
(Кв. 742/10) од 25. марта 2010. године које је укинуто 27. априла 2010. годи
не, а ново решење у међувремену није донето, те је стога она „неосновано
лишена слободе, без одлуке суда, с обзиром на то да је решење које је ис
тој уручено приликом лишења слободе без правне снаге“. У уставној жал
би није посебно истакнута повреда права у вези са притвором, зајемчених
одредбама члана 30. Устава.
У погледу истакнуте повреде права на слободу и безбедност, Уставни
суд је и у овој одлуци, као и у ранијим одлукама (видети, поред осталих:
Одлуку Уж-1477/2009 од 13. маја 2010. године), пошао од чињенице да је
право на слободу и безбедност једно од основних људских права зајемче
них Уставом и да физичка слобода има велики значај за појединца. Устав
ни суд, приликом доношења одлуке у овом уставнос удском предмет у, кон
стат ује да је одредбом члана 27. став 1. Устава утврђено да свако има право
на личну слободу и безбедност и да је лишење слободе допуштено само из
разлога и у поступку који су предвиђени законом, из чега произлази да је
неопходно кумулативно постојање два услова да би лишење слободе би
ло законито. Први, да лишење слободе мора бити засновано на разлозима
предвиђеним законом и други, да се лице лишава слободе у складу са зако
ном прописаним поступком. О законитости лишења слободе одлучује над
лежни суд. Жалбени суд је дужан да хитно одлучи о законитости лишења
слободе и да нареди пуштање лица на слободу уколико је лишење слободе
било незаконито. Основни циљ овакве уставне одредбе је да се спречи са
мовољно и незаконито лишење слободе неког лица.
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У конкретном случају је неспорно да је подноситељка уставне жалбе
радњама овлашћених службених лица Министарства унутрашњих посло
ва (у даљем тексту: МУП) лишена слободе 6. маја 2010. године, након чега
је спроведена у притвор одређен укинутим решењем Првог основног суда
у Београду К. 10453/2010 (Кв. 742/10) од 25. марта 2010. године. Спорно је
да ли то лишење слободе подноситељке уставне жалбе испуњава утврђене
услове из члана 27. став 1. Устава.
Уставни суд најпре указује на то да није неопходно да свако лишење
слободе буде засновано на одлуци суда, како то погрешно сматра подноси
тељка уставне жалбе, односно да непостојање одлуке суда у таквој сит уаци
ји не чини нужно лишење слободе неуставним и незаконитим (у уставној
жалби се погрешно користи и термин „неосновано“ лишење слободе, иа
ко се очигледно не указује на основаност, већ на законитост лишења сло
боде подноситељке). Да до лишења слободе може да дође и без одлуке су
да, произлази како из одредаба члана 29. Устава, који утврђује допунска
права у случају таквог лишења слободе, тако и из одредбе члане 227. став
1. ЗКП. У уставној жалби се мешају услови за лишење слободе, утврђени
одредбом члана 27. став 1. Устава, чија повреда се истиче и услови за при
тварање, утврђени одредбом члана 30. став 1, чија повреда није истакну
та. Стога је Уставни суд оцењивао да ли су у конкретном случају били ис
пуњени само Уставом утврђени услови за лишење слободе подноситељке
уставне жалбе, односно да ли је то лишење било из разлога и у поступку
предвиђеним законом.
Оцењујући постојање првог од наведених услова, Уставни суд је утвр
дио да су подноситељку уставне жалбе лишила слободе овлашћена службе
на лица МУП, на основу наредбе о издавању потернице садржане у ставу
другом изреке решења Првог основног суда у Београду К. 10453/2010 (Кв.
742/10) од 25. марта 2010. године. Наведена наредба је, на основу члана 566.
став 4. ЗКП, достављена органима унутрашњих послова ради извршења.
Органи унутрашњих послова су одредбама члана 10. став 1. тачка 4) Зако
на о полицији, између осталог, овлашћени да откривају и хватају лица за
којима се трага, те су управо полазећи од таквог законског овлашћења, а
на основу достављене наредбе о издавању потернице лишили слободе под
носитељку уставне жалбе. Према оцени Уставног суда, имајући у виду да је
МУП поступао у оквирима својих законских овлашћења, а по потерници
која је била издата у складу са наредбом кривичног суда, лишење слободе
подноситељке уставне жалбе, извршено од стране органа унутрашњих по
слова је било из разлога предвиђених законом.
С друге стране, Уставни суд налази основаним питање да ли је лишење
слободе подноситељке уставне жалбе, у датом контексту, извршено у по
ступку предвиђеном законом. Наиме, подноситељка уставне жалбе је ли
шена слободе на основу наредбе о издавању потернице садржане у ставу
другом изреке решења Првог основног суда у Београду К. 10453/2010 (Кв.
742/10) од 25. марта 2010. године. Међутим, то решење је у целини укину
то решењем Вишег суда у Београду Кж. 19/10 од 27. априла 2010. године,

432

БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

по жалби браниоца окривљене и предмет је враћен на поновно одлучива
ње првостепеном суду.
Укидајуће другостепено решење је Првом основном суду у Београду до
стављено већ наредног дана након дана доношења – 28. априла 2010. годи
не. Према оцени Уставног суда, од дана укидања првостепеног решења, и то
у целини, укинут је основ за притварање окривљене, као и наредба о изда
вању потернице, која је била основ за лишење слободе окривљене. Уставни
суд посебно указује на то да су услови за доношење наредбе о издавању по
тернице прописани одредбом члана 566. став 1. ЗКП и један од тих услова
је постојање решења о одређивању притвора, тако да стављањем ван снаге
тог решења „отпада“ и основ за доношење и постојање наведене наредбе.
Након што су му списи предмета са укидајућом другостепеном одлуком
враћени 28. априла 2010. године, Први основни суд у Београду није понов
но одлучио о предлогу Првог општинског јавног тужиоца у Београду да се
окривљеној одреди притвор све до 7. априла 2010. године, нити је одмах по
вукао наредбу за издавање потернице, с обзиром на то да је престао да по
стоји један од услова за доношење наредбе о издавању потернице из члана
566. став 1. ЗКП, односно да више није постојало решење о одређивању при
твора. Први основни суд у Београду је био дужан да, сагласно одредби члана
568. ЗКП, одмах повуче наредбу за издавање потернице, што значи и да од
мах о томе обавести органе унутрашњих послова, што тај суд није учинио.
Пропусти Првог основног суда у Београду да или одмах поновно од
лучи о предлогу за одређивање притвора против окривљене или да повуче
већ достављену наредбу за издавање потернице довели су до тога да је под
носитељка уставне жалбе лишена слободе у поступку који није предвиђен
законом. Овлашћена службена лица МУП су подноситељку уставне жалбе
лишили слободе 6. априла 2010. године, иако у том тренутку није постоја
ло ни решење Првог основног суда у Београду К. 10453/2010 (Кв. 742/10)
од 25. марта 2010. године о одређивању притвора, нити важећа наредба за
издавање потернице по којој је она лишена слободе, што оспорени посту
пак лишења слободе чини незаконитим.
Уставни суд је утврдио да право на слободу и безбедност подноситељ
ки уставне жалбе није повређено оспореним радњама чињења овлашћених
службених лица МУП, који су поступали у потпуности у складу са својим
законским овлашћењима у оквиру расположивих сазнања, већ искључиво
радњама нечињења, односно пропустима Првог основног суда у Београду
које су последично довеле до лишења слободе подноситељке.
Уставни суд је, одлучујући у овом предмет у, имао у виду и Одлуку Устав
ног суда Уж-314/2007 од 23. априла 2009. године, у којој је заузет став да „до
ношење решења о укидању првостепеног решења о одређивању притвора,
не значи да је одређени притвор укинут, већ само значи да ће првостепени
суд, у оквиру своје надлежности, поновно одлучити о условима за одређи
вање притвора“, односно да је одлука о одређивању притвора констит утив
на, те да притвор као мера за несметано вођење кривичног поступка тра
је све до доношења одлуке суда о укидању притвора. С тим у вези, Уставни
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суд је такође имао у виду и пракс у Европског суда за људска права у Стра
збуру који је изнео мишљење да: „Када је налог за лишење слободе касни
је поништен од стране вишег суда, то није аутоматски ретроактивно ути
цало на ваљаност притвора“ (видети, између осталих, Bozano v. France, од
18. новембра 1986. године, став 55. и Douiyebv. Holland, од 8. августа 1999.
године, ст. 44. до 45).
Међутим, у овом уставносудском предмет у, за разлику од предмета Уж314/2007, притвор као мера није ни настао, односно подноситељка устав
не жалбе физички није била притворена по накнадно укинутом решењу о
одређивању притвора, те је Уставни суд нашао да раније заузети став није
примењив у конкретном случају.
Уставни суд је имао у виду и тврдњу подноситељке уставне жалбе да
„првостепени суд није имао законска овлашћења да нареди издавање по
тернице, с обзиром на то да се против окривљене не води кривични посту
пак због кривичног дела за које се може изрећи казна затвора од три године
или тежа казна затвора“, али ове тврдње није посебно разматрао, имајући
у виду то да је решење Првог основног суда у Београду К. 10453/2010 (Кв.
742/10) од 25. марта 2010. године било укинуто, а Уставни суд је већ утвр
дио повреду права на слободу и безбедност.
На основу изнетог, Уставни суд је утврдио да је радњама Првог основ
ног суда у Београду подноситељки уставне жалбе повређено право на сло
боду и безбедност, зајемчено одредбом члана 27. став 1. Устава и уставну
жалбу је у овом делу усвојио, сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о
Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), одлучујући као у тач
ки 1. изреке.
С обзиром на то да је Уставни суд утврдио да су овлашћена службена
лица МУП поступала у складу са законом, Суд је утврдио да тим оспореним
радњама подноситељки уставне жалбе није повређено означено уставно пра
во и уставну жалбу је, у том делу, одбио као неосновану, сагласно одредби
члана 89. став 1. Закона о Уставном суду, одлучујући као у тачки 2. изреке.
6. У уставној жалби је истакнута и повреда права на достојанство и сло
бодан развој личности, права на неповредивост физичког и психичког ин
тегритета и права на поступање с лицем лишеним слободе, зајемчених од
редбама чл. 23, 25. и 28. Устава. У односу на ове истакнуте повреде, Уставни
суд је утврдио да подноситељка уставне жалбе није доставила ниједан до
каз којим би поткрепила своје тврдње о повреди означених права, нити је
ове тврдње уопште образложила. Подноситељка уставне жалбе није навела
ни да је, због како наводи „психичког и физичког малтретирања“, поднела
кривичну пријаву или прит ужбу, нити је доставила доказ о томе. Уставни
суд и у овој правној ствари указује да формално позивање на повреду од
ређених Уставом зајемчених права, без навођења разлога и достављања до
каза не чини само по себи уставну жалбу дозвољеним правним средством,
те је нашао да је уставна жалба у овом делу недопуштена.
У однос у на истакнут у повреду права на рехабилитацију и накнаду
штете, зајемченог одредбама члана 35. Устава, Уставни суд указује на то да
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се оспорене радње не могу довести у везу са садржином означеног устав
ног права и да до повреде тог права евент уално може доћи у поступку од
лучивања о рехабилитацији и накнади штете неком лицу, што није предмет
конкретног кривичног поступка. Стога, Уставни суд истакнут у повреду тог
уставног права не може да доведе у везу са оспореним радњама државних
органа, те је нашао да је уставна жалба и у овом делу недопуштена.
У однос у на истакнути захтев за накнаду штете у складу са одредбама
члана 90. Закона о Уставном суду, Уставни суд је утврдио да је овај захтев у
овом тренутку преурањен, јер ће подноситељка уставне жалбе на основу ове
одлуке, како је и сама навела у „одговарајућем“ и законом предвиђеном по
ступку стећи могућност тражи накнаду штете, у складу са одредбама Уста
ва и ЗКП. Уставни суд, стога, о поднетом захтеву није посебно одлучивао.
Полазећи од изнетог, Уставни суд је поднет у уставну жалбу, у овим де
ловима, одбацио као недопуштену, сагласно одредби члана члана 36. став
1. тачка 4) Закона о Уставном суду, јер нис у испуњене Уставом и Законом
утврђене претпоставке за вођење поступка и одлучивање, као у другом де
лу тачке 2. изреке.
7. С обзиром на све наведено, Уставни суд је, на основу одредаба чла
на 45. став 1. тачка 9) и члана 46. став 1. тачка 9) Закона о Уставном суду
и члана 84. Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр.
24/08 и 27/08), донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-2719/2010 од 13. октобра 2011. године

Повреда права на неповредивост стана
из члана 40. ст. 1. и 2. Устава и
права на претпоставку невиности
из члана 34. став 3. Устава
Уставни суд, донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба Александра Димовића и утврђује да је Ми
нистарство унутрашњих послова – Полицијска управа Суботица – Одеље
ње криминалистичке полиције радњом претресања стана извршеном 21.
јануара 2010. године повредило право подносиоца уставне жалбе на непо
вредивост стана, зајемчено одредбама члана 40. ст. 1. и 2. Устава Републи
ке Србије.
2. Усваја се уставна жалба Александра Димовића и утврђује да је ре
шењем истражног судије Основног суда у Суботици Ки. 1279/10 од 23. ја
нуара 2010. године о одређивању притвора повређено право подносиоца
уставне жалбе на претпоставку невиности, зајемчено одредбом члана 34.
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став 3. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба
одбија као неоснована.
3. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Образложење
1. Александар Димовић из Суботице, преко пуномоћника Виктора Ју
хаса Ђурића, адвоката из Суботице, поднео је Уставном суду 19. фебруара
2010. године уставну жалбу против решења истражног судије Основног суда
у Суботици Ки. 1279/10 од 23. јануара 2010. године о одређивању притвора,
као и против радњи овлашћених службених лица Министарства унутра
шњих послова – Полицијска управа Суботица – Одељење криминалистич
ке полиције, због повреде права зајемчених одредбама члана 25. ст. 1. и 2,
члана 27. став 1, члана 28. ст. 2. и 3, члана 30. став 1, члана 34. став 3, члана
40. ст. 1. и 2. и члана 58. став 1. Устава Републике Србије.
Подносилац у уставној жалби наводи:
– да су овлашћена лица Одељења криминалистичке полиције Полициј
ске управе у Суботици 21. јануара 2010. године око 15.30 сати, без наред
бе суда, ушла у његов стан, извршила претресање и одузела више покрет
них предмета, о чему су издали потврду у којој нис у навели правни основ
поступања, чиме су повредили право на неповредивост стана подносиоца,
зајемчено одредбама члана 40. ст. 1. и 2. Устава;
– да су припадници полиције 22. јануара 2010. године, без наредбе су
да, од њега одузели више предмета наведених у потврди о привремено од
узетим предметима Ку. 139/10, не означивши правни основ поступања, чи
ме су повредили његово право на мирно уживање својине из члана 58. став
1. Устава;
– да су 21. јануара 2010. године полицијски службеници принудно од
вели подносиоца у полицијску станицу, где су га тукли и захтевали да при
зна извршење више кривичних дела разбојништва, па када ништа није при
знао, пустили га на слободу, чиме су повредили подносиочев физички и
психички интегритет, подвргли га нечовечном поступању и повредили му
права зајемчена одредбама члана 25. ст. 1. и 2. и члана 28. ст. 2. и 3. Устава;
– да је истражни судија Основног суда у Суботици 23. јануара 2010.
године донео решење Ки. 1279/10 о одређивању притвора подносиоцу, на
основу члана 142. став 1. тачка 3) ЗКП, са образложењем да је подносилац
специјални повратник, осуђен правноснажном прес удом Окружног суда
у Суботици К. 80/07 од 1. фебруара 2008. године због кривичног дела раз
бојништво из члана 206. став 3. у вези са ставом 1. Кривичног законика, на
казну затвора у трајању од три године, што није тачно јер наведена прес у
да није правноснажна, чиме му је повређено право на претпоставку неви
ности, зајемчено одредбом члана 34. став 3. (подносилац погрешно наво
ди члан 42. став 3) Устава;
– да је такав неоснован навод о осуђиваности подносиоца послужио
истражном судији Основног суда у Суботици као основ за одређивање
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притвора, чиме су повређена права подносиоца из члана 27. став 1. и чла
на 30. став 1. Устава.
Подносилац је предложио да се оспорена решења пониште, наложи по
враћај свих одузетих ствари, дос уде трошкови заступања пред Уставним
судом и наложи да му се, због утврђене повреде права, надокнади немате
ријална штета.
2. Пуномоћник подносиоца уставне жалбе је уз уставну жалбу прило
жио другостепено решење Основног суда у Суботици Кв. 34/10 од 27. јану
ара 2010. године, које није изричито оспорио, али није приложио првосте
пено решење истражног судије Основног суда у Суботици Ки. 1279/10 од
23. јануар
 а 2010. године, које је уставном жалбом оспорено.
С обзиром на то да су решењем Основног суда у Суботици Кв. 34/10
од 27. јануара 2010. године интерпретирани наводи из решења истражног
судије Основног суда у Суботици Ки. 1279/10 од 23. јануара 2010. године
о одређивању притвора, па се из садржине другостепеног решења може
утврдити и садржина првостепеног решења, Уставни суд није подносиоцу
уставне жалбе посебно налагао достављање оспореног решења истражног
судије Основног суда у Суботици Ки. 1279/10 од 23. јануара 2010. године.
3. Сагласно члану 170. Устава Републике Србије, уставна жалба се може
изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или ор
ганизација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или
ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом, ако су
исцрпљена или нису предвиђена друга правна средства за њихову заштит у.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама захтева истакнутог у њој, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
4. Уставни суд је увидом у решење и документацију који су приложе
ни уз уставну жалбу, као и из евиденције кривичне писарнице Вишег суда
у Суботици утврдио следеће чињенице и околности од значаја за одлучи
вање у конкретном предмет у:
Пред Основним судом у Суботици водио се истражни поступак про
тив К. П. и подносиоца, због основане сумње да су извршили три кривич
на дела разбојништва, из члана 206. став 1. Кривичног законика.
Истражни судија Основног суда у Суботици је 23. јануара 2010. године
донео решење о спровођењу истраге Ки. 1279/10 против подносиоца, као и
решење о одређивању притвора, истог дана и под истим бројем, на основу
одредбе члана 142. став 1. тачка 3) Законика о кривичном поступку.
Решавајући о жалби подносиоца против решења истражног судије о
одређивању притвора, Основни суд у Суботици донео је 27. јануара 2010.
године решење Кв. 34/10, којим је изјављену жалбу одбио као неосновану.
Према образложењу решења, веће је прихватило разлоге истражног суди
је за одређивање притвора на основу члана 142. став 1. тачка 3) ЗКП – да је
„окривљени Александар Димовић правноснажно осуђиван због извршења
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кривичног дела разбојништва из члана 206. став 3. у вези са ставом 1. Кри
вичног законика на казну затвора у трајању од три године прес удом Окру
жног суда у Суботици К. 80/07 од 1. фебруара 2008. године, те се ради о
специјалном повратнику..., да је лице без имовине, да је незапослен и без
сталних прихода и да постоји основана сумња да је у кратком временском
периоду извршио више кривичних дела разбојништва и на тај начин се
би прибавио средства за егзистенцију, како своју тако и чланова своје по
родице, наведене околности, по налажењу суда, указују да постоји особи
та околност да би пуштањем на слободу могао поновити кривично дело“.
Према извештају хитног медицинског пријема Опште болнице Суботи
ца, број протокола 1053 од 21. јануара 2010. године, подносилац се тој устано
ви обратио 21. јануара 2010. године у 20.50 сати ради хитне медицинске по
моћи, наводећи „да је пре око четири часа задобио више удараца шакама и
гуменим каишем од стране више других особа, по лицу, глави и врат у“. Том
приликом је констатовано да подносилац под десним оком има мањи хема
том, док на другим деловима главе, лица и тела нема трагове свежих повреда.
Из потврде о привремено одузетим предметима Министарства уну
трашњих послова – Полицијска управа у Суботици – Одељење криминали
стичке полиције од 21. јануара 2010. године, произлази да је тог дана, при
ликом претресања стана и других просторија подносиоца, на основу члана
82. ЗКП, од подносиоца привремено одузето више покретних предмета на
ведених у потврди (мобилни телефони, ауто-појачивач, звучници, клешта и
пила за сечење метала), с напоменом да ће о привременом одузимању пред
мета бити обавештен надлежни јавни тужилац. Потврда садржи рубрику у
коју се уноси број и дат ум наредбе суда на основу које је претрес извршен,
али ова рубрика није попуњена.
Из потврде о привремено одузетим предметима Министарства уну
трашњих послова – Полицијска управа у Суботици – Одељење кримина
листичке полиције КУ. 139/10 од 22. јануара 2010. године, произлази да је
тог дана, на основу члана 82. ЗКП, од подносиоца привремно одузето пут
ничко возило „голф“ без регистарских ознака, саобраћајна дозвола и пар
рукавица, такође с напоменом да ће о привременом одузимању предмета
бити обавештен надлежни јавни тужилац.
Окружни суд у Суботици је 1. фебруара 2008. године донео прес уду
К. 80/07, којом је подносиоца огласио кривим за извршење кривичног де
ла разбојништво из члана 206. став 3. у вези са ставом 1. у вези са чланом
33. КЗ, и осудио га на казну затвора у трајању од три године. Решавајући о
жалбама против ове прес уде, Врховни суд Србије је 17. децембра 2008. го
дине донео решење Кж. 842/08 којим је укинуо првостепену кривичну пре
суду Окружног суда у Суботици К. 80/07 од 1. фебруара 2008. године и пред
мет вратио 20. марта 2009. године првостепеном суду на поновно суђење.
Виши суд у Суботици је 8. марта 2011. године донео решење К. 21/10 ко
јим се огласио ненадлежним за поступање у кривичном предмет у Окружног
суда у Суботици К. 80/07 и предмет доставио на даље поступање Основ
ном суду у Суботици.
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5. Одредбама члана 20. Устава утврђено је: да људска и мањинска пра
ва зајемчена Уставом могу законом бити ограничена ако ограничење до
пушта Устав, у сврхе ради којих га Устав допушта, у обиму неопх одном да
се уставна сврха ограничења задовољи у демократском друштву и без за
дирања у суштину зајемченог права (став 1); да су, при ограничавању људ
ских и мањинских права, сви државни органи, а нарочито судови, дужни
да воде рачуна о суштини права које се ограничава, важности сврхе огра
ничења, природи и обиму ограничења, однос у ограничења са сврхом огра
ничења и о томе да ли постоји начин да се сврха ограничења постигне ма
њим ограничењем права (став 3).
Одредбама члана 25. Устава је утврђено да је физички и психички ин
тегритет неповредив, и да нико не може бити изложен мучењу, нечовечном
или понижавајућем поступању или кажњавању, нити подвргнут медицин
ским или научним огледима без свог слободно датог пристанка.
Одредба члана 27. став 1. Устава утврђује да свако има право на личну
слободу и безбедност, а лишење слободе је допуштено само из разлога и у
поступку који су предвиђени законом.
Члан 28. Устава утврђује: да се према лицу лишеном слободе мора по
ступати човечно и с уважавањем достојанства његове личности (став 1);
да је забрањено свако насиље према лицу лишеном слободе (став 2); да је
забрањено изнуђивање исказа (став 3).
Одредба члана 30. став 1. Устава утврђује да лице за које постоји осно
вана сумња да је учинило кривично дело може бити притворено само на
основу одлуке суда, ако је притварање неопх одно ради вођења кривичног
поступка (став 1).
Према одредби члана 34. став 3. Устава, свако се сматра невиним за кри
вично дело док се његова кривица не утврди правноснажном одлуком суда.
Члан 40. Устава, између осталог, утврђује: да је стан неповредив (став 1);
да нико не може без писмене одлуке суда ући у туђи стан или друге просто
рије против воље њиховог држаоца, нити у њима вршити претрес, да држа
лац стана и друге просторије има право да сам или преко свога заступни
ка и уз још два пунолетна сведока прис уствује претресању, а ако држалац
стана или његов заступник нису присутни, претресање је допуштено у при
суству два пунолетна сведока (став 2); да су без одлуке суда, улазак у туђи
стан или друге просторије, изузетно и претресање без прис уства сведока,
дозвољени ако је то неопходно ради непосредног лишења слободе учинио
ца кривичног дела или отклањања непосредне и озбиљне опасности за љу
де или имовину, на начин предвиђен законом (став 3).
Одредбама члана 58. Устава, поред осталог, утврђено је: да се јемчи мир
но уживање својине и других имовинских права стечених на основу закона
(став 1); да право својине може бити одузето или ограничено само у јавном
интересу утврђеном на основу закона, уз накнаду која не може бити нижа од
тржишне (став 2); да се законом може ограничити начин коришћења имо
вине (став 3).
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Одредбама Законика о кривичном поступку („Службени лист СРЈ“,
бр. 70/01 и 68/02 и „Службени гласник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07,
122/08, 20/09 и 72/09) (у даљем тексту: ЗКП), поред осталог, прописано је:
да се притвор може одредити само под условима предвиђеним у овом зако
нику и само ако се иста сврха не може остварити другом мером (члан 141.
став 1); да се притвор може одредити против лица за које постоји основа
на сумња да је учинило кривично дело ако особите околности указују да ће
поновити кривично дело, или довршити покушано кривично дело, или да
ће учинити кривично дело којим прети (члан 142. став 1. тачка 3)).
Чланом 81. ЗКП прописано је: да овлашћена службена лица органа уну
трашњих послова могу и без одлуке суда ући у стан или друге просторије и
изузетно спровести претресање без присуства сведока, ако држалац стана то
тражи или ако неко зове у помоћ, или ради извршења одлуке суда о притва
рању или довођењу окривљеног, или ради непосредног лишења слободе учи
ниоца кривичног дела или отклањања непосредне и озбиљне опасности за
људе или имовину и да се разлози за претресање без присуства сведока мо
рају назначити у записнику (став 1); да држалац стана, ако је присутан, има
право да против поступка органа из става 1. овог члана изјави приговор, да
је овлашћено службено лице органа унутрашњих послова дужно да држаоца
стана обавести о овом праву и да његов приговор унесе у потврду о уласку у
стан, односно у записник о претресању стана (став 2); да се у случајевима из
става 1. овог члана неће састављати записник него ће се држаоцу стана одмах
издати потврда, у којој ће се назначити разлог улажења у стан, односно друге
просторије и примедбе држаоца стана, а да ће се ако је у туђим просторијама
извршено и претресање, поступити по одредби члана 79. ст. 3. и 7. овог зако
ника (став 3); да овлашћена службена лица органа унутрашњих послова мо
гу без наредбе о претресању и без присуства сведока спровести претресање
лица приликом извршења решења о привођењу или приликом лишења сло
боде, ако постоји сумња да то лице поседује оружје или оруђе за напад, или
ако постоји сумња да ће одбацити, сакрити или уништити предмете које тре
ба од њега одузети као доказ у кривичном поступку (став 4); да су овлашће
на службена лица органа унутрашњих послова, кад спроводе претресање без
наредбе о претресању, дужна да о томе одмах поднесу извештај истражном
судији, а ако се поступак још не води надлежном јавном тужиоцу (став 5).
Чланом 82. ЗКП, између осталог, прописано је: да ће се предмети ко
ји се по кривичном закону имају одузети или који могу послужити као до
каз у кривичном поступку, привремено одузети и предати на чување суду
или ће се на други начин обезбедити њихово чување (став 1); да овлашћена
службена лица органа унутрашњих послова могу одузети предмете наведе
не у ставу 1. овог члана кад поступају по чл. 225. и 238. овог законика или
кад извршавају налог суда (став 5); да ће се приликом одузимања предме
та, назначити где су пронађени и описаће се, а по потреби ће се и на други
начин обезбедити утврђивање њихове истоветности, а да ће се за одузете
предмете издати потврда (став 6).
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Чланом 86. ЗКП је предвиђено да ће се предмети који су у току кри
вичног поступка привремено одузети, вратити власнику, односно држаоцу
ако поступак буде обустављен, а не постоје разлози за њихово одузимање
(члан 512), те да ће се предмети вратити власнику, односно држаоцу и пре
окончања кривичног поступка ако престану разлози за њихово одузимање.
Члан 225. ЗКП, између осталог, предвиђа: да су, ако постоје основи сум
ње да је извршено кривично дело за које се гони по службеној дужности, ор
гани унутрашњих послова дужни да предузму потребне мере да се пронађе
учинилац кривичног дела, да се учинилац или саучесник не сакрије или не
побегне, да се открију и обезбеде трагови кривичног дела и предмети ко
ји могу послужити као доказ, као и да прикупе сва обавештења која би мо
гла бити од користи за успешно вођење кривичног поступка (став 1); да у
циљу испуњења дужности из става 1. овог члана, органи унутрашњих по
слова могу да траже потребна обавештења од грађана; да изврше потребан
преглед превозних средстава, путника и пртљага; да за неопходно потреб
но време ограниче кретање на одређеном простору; да предузму потреб
не мере у вези са утврђивањем истоветности лица и предмета; да распишу
потрагу за лицем и стварима за којима се трага; да у прис уству одговорног
лица прегледају одређене објекте и просторије државних органа, предузе
ћа, радњи и других правних лица, остваре увид у њихову документацију и
да је по потреби одузму, као и да предузму друге потребне мере и радње,
а да ће се о чињеницама и околностима које су утврђене приликом преду
зимања појединих радњи, а могу бити од интереса за кривични поступак,
као и о предметима који су пронађени или одузети саставити записник или
службена белешка (став 2).
Одредбама члана 238. ЗКП, поред осталог, прописано је: да органи уну
трашњих послова могу и пре покретања истраге привремено одузети пред
мете по одредбама члана 82. овог законика, ако постоји опасност од одла
гања и претрести стан и лица под условима предвиђеним у члану 81. овог
законика (став 1); да су органи унутрашњих послова дужни да привреме
но одузете предмете одмах врате власнику или држаоцу ако кривични по
ступак не буде покренут, односно ако у року од три месеца не поднесу кри
вичну пријаву надлежном државном тужиоцу (став 2); да ће о радњама из
ст. 1. до 3. овог члана органи унутрашњих послова, односно истражни су
дија без одлагања обавестити јавног тужиоца (став 4).
Чланом 206. став 1. Кривичног законика („Службени гласник РС“, бр.
85/05, 88/05 и 107/05) прописано је кривично дело разбојништво, тако да
ће се онај ко употребом силе против неког лица или претњом да ће непо
средно напасти на живот или тело одузме туђу покретну ствар у намери да
њеним присвајањем себи или другом прибави противправну имовинску
корист, казнити затвором од две до десет година.
Члан 172. став 1. Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 101/05
и 63/09) пропис ује да сектор унутрашње контроле полиције врши контро
лу законитости рада полиције, а нарочито у погледу поштовања и заштите
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људских права при извршавању полицијских задатака и примени полициј
ских овлашћења.
Одредба члана 174. став 1. овог закона пропис ује да сектор унутрашње
контроле полиције поступа на основу предлога, прит ужби и представки
физичких и правних лица, поводом писаних обраћања припадника поли
ције и по сопственој иницијативи, односно на основу прикупљених обаве
штења и других сазнања.
Чланом 180. Закона је, поред осталог, прописано: да свако има право да
Министарству поднесе прит ужбу против полицијског службеника ако сма
тра да су му незаконитом или неправилном радњом полицијског службе
ника повређена права или слободе (став 1); да појединац из става 1. овог
члана може у року од 30 дана од дана кад је до повреде дошло поднети при
тужбу полицији или Министарству (став 2).
6. Подносилац је у уставној жалби навео да су овлашћена службена ли
ца Одељења криминалистичке полиције Полицијске управе у Суботици 21.
јануара 2010. године, без наредбе суда ушла у његов стан, извршила претре
сање и одузела више покретних предмета, о чему су издали потврду у којој
нису навели правни основ поступања, чиме су повредили право подносио
ца на неповредивост стана, зајемчено одредбама члана 40. ст. 1. и 2. Устава.
Оцењујући у конкретном случају постојање повреде означених устав
них права, Уставни суд је пошао од садржине права зајемченог чланом 40.
Устава, који гарант ује неповредивост стана и изричито утврђује изузетке
који ово право ограничавају. Ти изузеци су утврђени ставом 3. члана 40.
Устава, према коме се без одлуке суда може вршити улазак у туђи стан или
друге просторије, изузетно и претресање без прис уства сведока, ако је то
неопходно ради непосредног лишења слободе учиниоца кривичног дела
или отклањања непосредне и озбиљне опасности за људе или имовину, на
начин предвиђен законом. Члан 81. став 1. ЗКП разрађује наведену одред
бу Устава пропис ујући да овлашћена службена лица органа унутрашњих
послова могу и без одлуке суда ући у стан или друге просторије и изузетно
спровести претресање без прис уства сведока, ако држалац стана то тражи
или ако неко зове у помоћ, или ради извршења одлуке суда о притварању
или довођењу окривљеног, или ради непосредног лишења слободе учинио
ца кривичног дела или отклањања непосредне и озбиљне опасности за љу
де или имовину, с тим да се разлози за претресање без прис уства сведока
морају назначити у записнику о претресању стана. У случајевима из става
1. овог члана неће се састављати записник него ће се држаоцу стана одмах
издати потврда, у којој ће се назначити разлог улажења у стан.
Уставни суд је утврдио да у конкретном случају није било наредбе, нити
друге одлуке суда на основу које би овлашћена службена лица органа уну
трашњих послова могла ући у стан подносиоца уставне жалбе и извршити
његово претресање, нити се ради о било ком изузетку који би ограничење
његовог права на неповредивост стана чинило уставно допуштеним, односно
да није било Уставом утврђених, а законом детаљније прописаних случајева
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у којима се без одлуке суда и без прис уства сведока могло извршити пре
тресање стана подносиоца уставне жалбе.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је утврдио да је Министарство
унутрашњих послова – Полицијска управа Суботица – Одељење кримина
листичке полиције радњом претресања стана извршеном 21. јануара 2010.
године повредило право подносиоца уставне жалбе на неповредивост ста
на, зајемчено одредбама члана 40. ст. 1. и 2. Устава, па је, сагласно одред
би члана 89. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број
109/07), уставну жалбу у том делу усвојио, и одлучио као у тачки 1. изреке.
7. Подносилац уставне жалбе наводи да је истражни судија Основног
суда у Суботици, на основу члана 142. став 1. тачка 3) ЗКП, 23. јануара 2010.
године донео решење Ки. 1279/10 о одређивању притвора, са образложењем
да је подносилац специјални повратник, осуђен правноснажном прес удом
Окружног суда у Суботици К. 80/07 од 1. фебруара 2008. године на казну
затвора у трајању од три године, због кривичног дела разбојништва из чла
на 206. став 3. у вези са ставом 1. Кривичног законика, што није тачно јер
наведена прес уда није постала правноснажна, чиме му је повређено право
на претпоставку невиности, зајемчено одредбом члана 34. став 3. Устава.
Оцењујући наводе подносиоца у однос у на садржину оспореног ре
шења о одређивању притвора, а полазећи од садржине одредбе члана 34.
став 3. Устава, Уставни суд, пре свега, констат ује да навод истражног суди
је Основног суда у Суботици из решења Ки. 1279/10 од 23. јануара 2010. го
дине – да је подносилац лице које је прес удом Окружног суда у Суботици
К. 80/07 од 1. фебруара 2008. године правноснажно осуђено на казну затво
ра у трајању од три године због извршења кривичног дела разбојништва,
не одговара чињеничном стању. У спроведеном поступку, Уставни суд је
утврдио да кривични поступак у предмет у Окружног суда у Суботици К.
80/07 није правноснажно окончан, односно да је Врховни суд Србије ре
шењем Кж. 842/08 од 17. децембра 2008. године укинуо прес уду Окружног
суда у Суботици К. 80/07 од 1. фебруара 2008. године и предмет вратио пр
востепеном суду на поновно суђење. Ова одлука Врховног суда Србије до
стављена је Окружном суду у Суботици 20. марта 2009. године, па је истра
жни судија Основног суда у Суботици 23. јануара 2010. године, приликом
доношења оспореног решења о одређивању притвора, морао имати сазна
ње о томе. Под појмом специјални повратник подразумева се лице које је
правноснажно осуђивано за више истоврсних кривичних дела, што би у
конкретном случају значило да је подносилац уставне жалбе не само прав
носнажно осуђен за кривично дело разбојништва прес удом Окружног су
да у Суботици К. 80/07, већ и да је извршио кривична дела разбојништва
за која се против њега води оспорени кривични поступак. Како је подно
силац уставне жалбе лице које је тек основано сумњиво да је извршило ви
ше кривичних дела разбојништва која му се стављају на терет, а не и лице
које је правноснажно осуђивано за ова кривична дела, коришћење терми
на „специјални повратник“ у оспореном решењу Ки. 1279/10 од 23. јануара
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2010. године о одређивању притвора, по оцени Уставног суда, представља
повреду претпоставке невиности.
С обзиром на наведено, Уставни суд је оценио да је оспореним решењем
истражног судије Основног суда у Суботици Ки. 1279/10 од 23. јануара 2010.
године о одређивању притвора повређено право подносиоца уставне жал
бе на претпоставку невиности, зајемчено одредбом члана 34. став 3. Уста
ва, па је, сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о Уставном суду, устав
ну жалбу и у овом делу усвојио, и одлучио као у првом делу тачке 2. изреке.
8. У уставној жалби се наводи да су овлашћена службена лица Одеље
ња криминалистичке полиције Полицијске управе у Суботици повредила
право подносиоца уставне жалбе из члана 58. став 1. Устава, тиме што су
22. јануара 2010. године, без наредбе суда, од подносиоца привремно оду
зели путничко возило „голф“ без регистарских ознака, саобраћајну дозво
лу и пар рукавица, о чему су издали потврду у којој нис у навели правни
основ поступања.
Одредбом члана 58. став 1. Устава јемчи се мирно уживање својине и
других имовинских права само уколико су стечени на основу закона. Како
се у конкретном случају ради о предметима за које се основано сумња да су
стечени извршењем кривичног дела или да представљају средства изврше
ња кривичног дела, односно да нису стечени на основу закона, по мишљењу
Уставног суда, постојао је законски основ за њихово привремено одузима
ње, предвиђен одредбама чл. 82, 86. и 238. ЗКП. Да ли ће привремено одузе
ти предмети бити и трајно одузети, или ће бити враћени подносиоцу устав
не жалбе, биће одлучено у правноснажно окончаном кривичном поступку.
Стога, Уставни суд оцењује да су неосновани наводи уставне жалбе да
су припадници Министарства унутрашњих послова – Полицијска упра
ва Суботица – Одељење криминалистичке полиције, одузимањем предме
та извршеним 22. јануара 2010. године повредили подносиочево право из
члана 58. став 1. Устава.
9. Подносилац тврди да су га полицајци 21. јануара 2010. године при
нудно одвели у полицијску станицу, где су га тукли и захтевали да при
зна извршење више кривичних дела разбојништва, чиме су повредили ње
гов физички и психички интегритет, подвргли га нечовечном поступању
и повредили му права зајемчена одредбама члана 25. ст. 1. и 2. и члана 28.
ст. 2. и 3. Устава. У прилог томе, подносилац је приложио извештај Опште
болнице Суботица у коме је констатовано да подносилац под десним оком
има мањи хематом, док на другим деловима главе, лица и тела нема траго
ва свежих повреда. У извештају није наведено да су му повреде нанели по
лицијски службеници, већ стоји да је изјавио како је задобио „више удара
ца шакама и гуменим каишем од стране више других особа“. Друге доказе
за своју тврдњу подносилац уставне жалбе није доставио, нити наводи да
је, уколико су му повреде нанели полицајци, користио редован пут – под
ношење прит ужбе против полицијских службеника, прописан одредбама
члана 172. став 1, члана 174. став 1. и члана 180. Закона о полицији.
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Имајући у виду да подносилац уставне жалбе није пружио доказе да
је против полицијских службеника подносио било какву представку или
прит ужбу предвиђену Законом о полицији, односно да је користио Зако
ном предвиђена правна средства, а да у самој потврди Опште болнице Су
ботица пише да је ударце задобио „од стране више других особа“, Уставни
суд је оценио да изнети наводи уставне жалбе нису поткрепљени ниједним
доказом којим би се на неспоран начин аргументовала тврдња о повреди
права зајемчених одредбама члана 25. ст. 1. и 2. и члана 28. ст. 2. и 3. Устава.
10. Уставни суд указује да је у низу донетих одлука дао тумачење пра
ва заштићених одредбама чл. 27. и 30. Устава и заузео став о критеријуми
ма на основу којих се утврђује да ли повреде наведених права постоје или
не постоје, па су у овом уставнос удском предмет у, у поступку оцене, при
мењени већ заузети ставови.
Подносилац тврди да је неоснован навод о његовој осуђиваности по
служио истражном судији Основног суда у Суботици као основ за одре
ђивање притвора и доношење оспореног решења Ки. 1279/10 од 23. јану
ара 2010. године, чиме су му повређена права из члана 27. став 1. и члана
30. став 1. Устава.
Уставни суд је, полазећи од наведених општих принципа, као и чиње
ница и околности конкретног случаја, утврдио да је притвор према подно
сиоцу уставне жалбе одређен због постојања основане сумње да је извршио
три кривична дела разбојништва, из члана 206. став 1. Кривичног закони
ка. Како је оспорено решење Ки. 1279/10 од 23. јануара 2010. године о од
ређивању притвора донето након доношења решења (исти број и истог да
на) о спровођењу истраге, Уставни суд констат ује да је био испуњен први
услов за одређивање притвора – постојање основане сумње да је подноси
лац извршио кривично дело.
У односу на основ из члана 142. став 1. тачка 3) ЗКП – постојање особи
тих околности које указују да ће поновити кривично дело, Уставни суд оце
њује да, према образложењу решења којим је потврђено решење о одређи
вању притвора, истражни судија приликом оцене постојања ових околности
свој став није засновао само на нетачној чињеници да је подносилац претход
но правноснажно осуђен за извршење кривичног дела разбојништва, већ и
на томе што се истрага против подносиоца водила због извршења више кри
вичних дела против имовине (разбојништво), што се ради о лицу без имови
не, незапосленом, без сталних прихода, које је основано сумњиво да је извр
шењем кривичних дела прибављало средства за егзистенцију своје породице
и себе. При томе, Уставни суд констат ује да је очигледно погрешно узето да
је подносилац уставне жалбе раније правноснажно осуђен на три године за
твора због извршења кривичног дела разбојништва. Међутим, и даље сто
ји чињеница да се, поред наведене истраге, против подносиоца истовреме
но водио и кривични поступак за још једно кривично дело разбојништва.
Имајући у виду све разлоге због којих је подносиоцу уставне жалбе од
ређен притвор, Уставни суд је оценио да је у конкретном случају истражни
судија Основног суда у Суботици оспорено решење о одређивању притвора
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Ки. 1279/10 од 23. јануара 2010. године, засновао на уставноправно прихва
тљивом тумачењу меродавног процесног права када је утврдио да постоје
услови за одређивање притвора подносиоцу уставне жалбе, по означеном
законском основу. Основни суд у Суботици је своју одлуку Кв. 34/10 од 27.
јануара 2010. године, да одбије као неосновану жалбу подносиоца изјављену
против решења о одређивању притвора, аргументовано образложио, наво
дећи околности које, у конкретном случају, представљају оне особите окол
ности које оправдавају бојазан да ће подносилац уставне жалбе боравком
на слободи поновити кривично дело, те да је против подносиоца неопх од
но одређивање притвора из разлога предвиђених чланом 142. став 1. тач
ка 3) ЗКП. По оцени Уставног суда, дати разлози су релевантни и довољни
и нис у последица арбитрерног и произвољног поступања, па нема ни по
вреде права из члана 27. став 1. и члана 30. став 1. Устава.
11. Имајући у виду све напред изложено, Уставни суд је утврдио да нису
основани наводи уставне жалбе да су радњама Министарства унутрашњих
послова – Полицијска управа Суботица – Одељење криминалистичке поли
ције, одузимањем предмета без наредбе суда извршеним 22. јануара 2010. го
дине, повређена права подносиоца уставне жалбе зајемчена одредбом члана
58. став 1. Устава, да су радњама Министарства унутрашњих послова – По
лицијска управа Суботица – Одељење криминалистичке полиције повређе
на права подносиоца уставне жалбе из члана 25. ст. 1. и 2. и члана 28. ст. 2. и
3. Устава, као и да су му оспореним решењем истражног судије Основног су
да у Суботици Ки. 1279/10 од 23. јануара 2010. године о одређивању притво
ра, повређена права зајемчена одредбама члана 27. став 1. и члана 30. став
1. Устава, па је, сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о Уставном суду,
уставну жалбу у овом делу одбио, и одлучио као у другом делу тачке 2. изреке.
12. Уставни суд је, сагласно члану 89. став 2. Закона о Уставном суду, од
лучио да се правично задовољење подносиоца уставне жалбе због утврђених
повреда Уставом зајемчених права оствари објављивањем ове oдлуке Устав
ног суда у „Службеном гласнику Републике Србије“, као у тачки 3. изреке.
13. Полазећи од свега изложеног, Уставни суд је, на основу одредбе чла
на 45. тачка 9) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-1327/2010 од 20. октобра 2011. године („Службени гласник РС“, број 88/11)

Нема повреде права из члана 30. став 1. Устава
Уставни суд, донео је
ОДЛУКУ
Одбија се као неоснована уставна жалба М. З. изјављена против ре
шења Вишег суда у Београду – Посебно одељење Кв.По1. 260/11 од 27. ма
ја 2011. године.
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Образложење
1. М. З. из Београда поднео је Уставном суду 28. јуна 2011. године, пре
ко пуномоћника М. З, адвоката из Београда, уставну жалбу против решења
Вишег суда у Београду – Посебно одељење Кв. По1. 260/11 од 27. маја 2011.
године, због повреде права из члана 30. став 1. Устава Републике Србије.
У уставној жалби се наводи да се пред Вишим судом у Београду – По
себно одељење против подносиоца уставне жалбе пред води истражни
поступак због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних де
ла из члана 346. став 5 у вези са ставом 2. Кривичног законика у стицају са
кривичним делом неовлашћене производње и стављање у промет опојних
дрога из члана 246. став 4. у вези са ставом 1. Кривичног законика. Пре
ма подносиоцу уставне жалбе је одређен притвор решењем истражног су
дије Вишег суда у Београду – Посебно одељење Ки. По1. 24/11 од 13. маја
2011. године, на основу одредаба члана 142. став 2. тач. 2), 3) и 5) Законика
о кривичном поступку. Против решења о одређивању притвора бранилац
подносиоца уставне жалбе је изјавио жалбу, која је одбијена као неоснова
на оспореним решењем Вишег суда у Београду Кв. По1. 260/11 од 27. ма
ја 2011. године. Подносилац уставне жалбе сматра да, будући да се већ на
лази на издржавању казне затвора у Казнено поправном заводу Сремска
Митровица по прес уди Окружног суда у Београду КП. 10/03 од 2. фебруа
ра 2006. године у трајању од 11 година, нис у испуњени услови да се према
њему одреди притвор. Сматра да, имајући у виду да се у време доношења
решења о одређивању притвора налазио на издржавању казне затвора, има
третман осуђеника, па самим тим му није ни могао бити притвор одређен,
јер притварање није неопходно ради вођења кривичног поступка. Додаје
да је, у смислу члана 116. Закона о извршењу кривичних санкција, постоја
ла могућност да буде премештен из Казнено поправног завода у Сремској
Митровици у Окружни затвор у Београду на даље издржавање казне, те да
се на тај начин обезбеди његово прис уство у истражном поступку који се
против њега води. Из свега наведеног закључује да му је повређено Уста
вом зајемчено право из члана 30. став 1, према коме лице за које постоји
основана сумња да је учинило кривично дело може бити притворено само
на основу одлуке суда, ако је притварање неопх одно ради вођења кривич
ног поступка. Предложено је да се уставна жалба усвоји и утврди повреда
наведеног права, као и да се поништи оспорено решење и предмет врати
Вишем суду у Београду на поновно одлучивање.
2. Сагласно одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жалба
се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа
или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повре
ђују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уста
вом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њи
хову заштит у.
У току поступка пружања уставнос удске заштите, поводом испитива
ња основаности уставне жалбе у границама истакнутог захтева, Уставни

ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА ПО УСТАВНИМ ЖАЛБАМА

447

суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у документа
цију приложену уз уставну жалбу и утврдио следеће чињенице од знача
ја за одлучивање:
У време подношења уставне жалбе пред Вишим судом у Београду –
Посебно одељење вођен је истражни поступак у предмет у Ки. По1. 24/11
против Милана Зарубице, овде подносиоца уставне жалбе, због постоја
ња основане сумње да је извршио кривично дело удруживање ради врше
ња кривичних дела из члана 346. став 5. у вези са ставом 2. Кривичног за
коника у стицају са кривичним делом неовлашћена производња, држање и
стављање у промет опојних дрога из члана 246. став 4. у вези са ставом 1.
Кривичног законика.
Решењем истражног судије Вишег суда у Београду – Посебно одеље
ње Ки. По1. 24/11 од 13. маја 2011. године према подносиоцу уставне жал
бе и још пет лица је одређен притвор, на основу одредаба члана 142. став
2. тач. 2), 3) и 5) Законика о кривичном поступку (у даљем тексту: ЗКП).
Образлажући своју одлуку, истражни судија је, поред осталог, навео да по
стоји основана сумња да су подносилац уставне жалбе и остали окривље
ни у критичном периоду ступали у контакт са сведоцима М.К. и С. Г. који
још увек нис у саслушани, те да: „постоји основана сумња да су окривљени
у релативно кратком периоду, од почетка 2010. године, па до 10. маја 2011.
године, предузели већи број радњи извршења предметних кривичних де
ла производећи и потом прот урајући опојну дрогу амфетамин, што указу
је на њихову упорност у вршењу овог кривичног дела; да је истражни су
дија узео у обзир и чињеницу да постоји основана сумња да је активност
ове криминалне групе прекинута акцијом полиције, што указује на то да
су окривљени имали план да се и убудуће баве вршењем предметних кри
вичних дела, те да су окривљени М. З., С. Г. и М. Ж. осуђивана лица, како је
то и наведено у изреци решења, при чему су окривљени М. З. и М. Ж. осу
ђивани за истоврсно кривично дело“, које чињенице, по мишљењу истра
жног судије, представљају особите околности које указују на то да би окри
вљени могли поновити кривично дело. Коначно, наведено је да „имајући у
виду висину запрећене казне за кривично дело неовлашћене производње
и стављања у промет опојних дрога из члана 246. став 4. у вези са ставом 1.
Кривичног законика – затвор од 10 година, те да постоји основана сумња
да је окривљени М. З. предметна кривична дела вршио за време издржа
вања казне затвора у трајању од 11 година, на коју је осуђен због изврше
ња истоврсног кривичног дела, и то због производње синтетичке дроге у
истој лабораторији, и то на начин да је користио време које је ван Казнено
поправног завода Сремска Митровица користио код куће, на викендима,
за поновно организовање криминалне групе за производњу и прот урање
синтетичке дроге, те да су окривљени Милан Зарубица и Г. Л. лекари, а да
постоји основана сумња да су знања и вештине која су стицали за потребе
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лечења болесних лица злоупотребили за производњу синтетичке дроге ам
фетамин која је веома штетна по људски организам, те да постоји основана
сумња да су коришћене привредне структ уре, и то привредно друштво „ВХ“ у већинском власништву управо окривљеног Г.Л, ове околности пред
стављају посебно тешке околности наведеног кривичног дела које указу
ју на то да је оправдано да се према њима одреди притвор и по наведеном
законском основу“. Имајући у виду да постоји основана сумња да су окри
вљени извршили предметна кривична дела, да на страни окривљених из
горе наведених разлога постоје услови за одређивање притвора на основу
одредбе члана 142. став 1. ЗКП, истражни судија је, у циљу несметаног во
ђења кривичног поступка, одредио меру притвора.
Против наведеног решења бранилац подносиоца уставне жалбе је из
јавио жалбу због битне повреде одредаба кривичног поступка и повреде
кривичног закона. У жалби је, поред осталог, навео да нис у испуњени за
конски услови да се подносиоцу уставне жалбе одреди притвор будући да
он има стат ус осуђеног лица и да се налази на издржавању казне затвора у
Казнено поправном заводу Сремска Митровица.
Виши суд у Београду – Посебно одељење је оспореним решењем Кв.
По1. 260/11 од 27. маја 2011. године одбио као неосновану изјављену жал
бу браниоца подносиоца уставне жалбе. У образложењу оспореног реше
ња, Виши суд у Београду – Посебно одељење је посебно ценио жалбене на
воде браниоца подносиоца уставне жалбе да нис у испуњени услови да се
према Милану Зарубици одреди притвор и оценио их неоснованим, јер „ка
зна затвора не представља меру којом се обезбеђује несметано вођење кри
вичног поступка, већ то обезбеђује притвор, тим пре што постоји основа
на сумња да је окривљени М. З. управо за време издржавања казне затвора
вршио предметна кривична дела“.
Подносилац уставне жалбе се у време доношења решења о одређивању
притвора налазио у Казнено поправном заводу у Сремској Митровици на
издржавању казне затвора у трајању од 11 година, по правноснажној пре
суди Окружног суда у Београду – Посебно одељење КП. 10/03 од 2. фебру
ара 2006. године и, према доказима приложеним уз уставну жалбу, имао је
право да викенде проводи ван Завода, код куће.
4. Одредбом члана 30. став 1. Устава, на чију повреду се позива у устав
ној жалби, утврђено је да лице за које постоји основана сумња да је учини
ло кривично дело може бити притворено само на основу одлуке суда, ако
је притварање неопх одно ради вођења кривичног поступка.
Одредбама Законика о кривичном поступку („Службени лист СРЈ“, бр.
70/01 и 68/02 и „Службени гласник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 46/06, 49/07,
122/08, 20/09, 72/20 и 76/10) прописано је: да се притвор може одредити само
одлуком суда под условима прописаним у овом законику, ако је притвара
ње неопходно ради вођења кривичног поступка и ако се иста сврха не мо
же остварити другом мером (члан 141. став 1); да се притвор се може одре
дити против лица за које постоји основана сумња да је учинило кривично
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дело ако: постоје околности које указују да ће уништити, сакрити, измени
ти или фалсификовати доказе или трагове кривичног дела или ако особи
те околности указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, вешта
ке, саучеснике или прикриваче; особите околности указују да ће поновити
кривично дело, или довршити покушано кривично дело, или да ће учинити
кривично дело којим прети; је за кривично дело које му се ставља на терет
прописана казна затвора преко десет година, односно преко пет година за
кривично дело са елементом насиља и ако је то оправдано због посебно те
шких околности кривичног дела (члан 142. став 1. тач. 2), 3) и 5)).
5. Доносећи одлуку у овом уставнос удском предмет у, Уставни суд, као
и у својим ранијим одлукама (видети, поред осталих, Одлуку Уж-314/2007
од 23. априла 2009. године) наглашава да је, са аспекта заштите људских
права, право на слободу једно од основних људских права зајемчених Уста
вом и да притвор представља посебно осетљиву меру његовог ограничења.
Полазећи од садржине одредаба члана 27. став 1. и члана 30. став 1. Уста
ва, којима се гарант ује право на слободу и безбедност и права лица којима
је одређен притвор, Уставни суд истиче да наведене уставне одредбе упу
ћују да је лишење слободе допуштено само из разлога и у поступку који су
предвиђени законом.
Одредбом члана 30. став 1. Устава утврђено је у ком случају и на који
начин неко лице може бити притворено. Уставом утврђени услови су да у
односу на лице које се притвара постоји основана сумња да је учинило кри
вично дело и да је притварање неопх одно ради вођења кривичног поступ
ка, а једини Уставом допуштени начин притварања је да је оно извршено
на основу одлуке суда. Дакле, суд може да одреди притвор искључиво ако
постоји основана сумња да је неко лице извршило кривично дело и ако је
та мера неопх одна ради вођења кривичног поступка.
У конкретном случају, истражни судија Вишег суда у Београду – По
себно одељење је, након пријема захтева за спровођење истраге Вишег јав
ног тужилаштва у Београду и саслушања подносиоца уставне жалбе, оце
нио да постоји основана сумња да је подносилац извршио кривично дело
удруживање ради вршења кривичних дела, у стицају са кривичним делом
неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога, те
је 13. маја 2011. године донео решење о спровођењу истраге Ки.По1. 24/11.
Такође, истражни судија је оценио да је ради вођења кривичног поступка
неопходно према подносиоцу уставне жалбе одредити притвор из разлога
предвиђених одредбама члана 142. став 1. тач. 2), 3) и 5) ЗКП, односно због
постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утица
њем на сведоке, због постојања особитих околности које указују да ће по
новити кривично дело и због тежине кривичног дела (кумулативно: висина
запрећене казне за кривично дело које му се ставља на терет и због посеб
но тешких околности кривичног дела). Истражни судија је потом донео ре
шење о одређивању притвора Ки.По1. 24/11 од 13. маја 2011. године (по
тврђено оспореним решењем Вишег суда у Београду Кв.По1. 260/11 од 27.
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маја 2011. године), у коме је навео зашто је притварање подносиоца уставне
жалбе било неопходно ради несметаног вођења кривичног поступка, који
разлози су детаљно образложени.
Уставни суд је из наведеног утврдио да је подносилац уставне жалбе
притворен на основу одлуке суда (правноснажног решења о одређивању
притвора Вишег суда у Београду – Посебно одељење Ки. По1. 24/11 од 13.
маја 2011. године), због постојања основане сумње да је извршио кривично
дело удруживање ради вршења кривичних дела, у стицају са кривичним де
лом неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога
(решење о спровођењу истраге Вишег суда у Београду – Посебно одељење
Ки. По1. 24/11 од 13. маја 2011. године), уз навођење разлога предвиђених
законом (члан 142. став 1. тач. 2), 3) и 5) ЗКП) који притварање подносио
ца чине неопходним ради вођења кривичног поступка.
Следом изнетог, Уставни суд је оценио да је подносилац уставне жалбе
притворен у складу са Уставом утврђеним гаранцијама предвиђеним од
редбом члана 30. став 1. Устава.
Навод подносиоца уставне жалбе да према њему није могао бити одре
ђен притвор, будући да притварање није неопходно ради вођења кривичног
поступка, јер се налазио на издржавању казне затвора и имао је третман
осуђеног лица, Уставни суд је оценио неоснованим. Наиме, у образложењу
оспореног решења Кв.По1. 260/11 од 27. маја 2011. године Виши суд у Бео
граду – Посебно одељење је, оцењујући жалбене наводе браниоца уставне
жалбе, поред осталог, навео „да казна затвора не представља меру којом се
обезбеђује несметано вођење кривичног поступка, већ то обезбеђује при
твор, тим пре што постоји основана сумња да је окривљени М. З. управо за
време издржавања казне затвора вршио предметна кривична дела“. Уставни
суд налази да се образложење оспореног решења темељи на уставноправно
прихватљивим разлозима. Из одредаба Устава следи да се мера притвора,
по правилу, одређује лицу које се налази на слободи, а које је, ради несме
таног вођења кривичног поступка, неопх одно лишити слободе. Међутим,
по оцени Суда, Устав а ни Законик о кривичном поступку не искључују мо
гућност да се притвор одреди и лицу које се налази на издржавању казне
затвора. Сагласно закону којим се уређује поступак извршења кривичних
санкција и подзаконским прописима донетим за спровођење тог закона, ре
жим у коме се налази лице које је на издржавању казне затвора и притво
рено лице разликује се пре свега у погледу могућности контакта са трећим
лицима и чак могућности привременог и ограниченог напуштања устано
ве у којој се издржава казна затвора (на пример, слободни викенд и др.).
Чињеница да у конкретном случају постоји основана сумња да је подноси
лац уставне жалбе управо за време викенда док се налазио на издржавању
казне поновио кривично дело за које је правноснажно осуђен на вишего
дишњу казну затвора, по налажењу Уставног суда, чини неспорно уставно
правно прихватљивом оцену надлежног суда да је, из разлога наведених у
оспореном решењу, одређивање притвора према подносиоцу уставне жал
бе била неопходна мера за несметано вођење кривичног поступка. Наиме,
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Уставни суд налази, а полазећи од горе наведеног, да је притвор према под
носиоцу уставне жалбе одређен у Уставом и законом прописаном поступ
ку, применом одредаба важећих процесних и материјалних закона, након
што је надлежни суд утврдио да постоје разлози за одређивање истог које
је детаљно образложио. Стога је Уставни суд оценио да се одређивање при
твора према подносиоцу уставне жалбе не може приписати произвољном
поступању суда и да се оспорено решење Вишег суда у Београду – Посеб
но одељење заснива на уставноправно прихватљивом тумачењу процесног
права, те да је надлежни суд поступао у складу са ЗКП када је, с обзиром
на околности конкретног случаја, утврдио да постоје услови за одређивање
притвора према подносиоцу уставне жалбе по означеним законским осно
вама. Суд је аргументовано образложио зашто чињеница да се подносилац
уставне жалбе налази на издржавању казне затвора, у конкретном случају,
не представља законску сметњу да према њему одреди притвор, као и за
што је против подносиоца неопх одно одређивање притвора.
Имајући у виду све до сада наведено, Уставни суд је оценио да нис у
основани наводи из уставне жалбе да је подносиоцу повређено право за
јемчено одредбом члана 30. став 1. Устава.
С обзиром на то да није утврдио повреду права подносиоца уставне
жалбе, Уставни суд је, сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о Устав
ном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), одбио уставну жалбу као
неосновану.
Како је Суд одлучио одбијањем уставне жалбе, то је предлог подноси
оца уставне жалбе за поништај оспореног решења беспредметан.
6. На основу одредбе члана 45. тачка 9) Закона о Уставном суду, Устав
ни суд је одлучио као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-2864/2011 од 27. октобра 2011. године

Повреда права на трајање притвора
из члана 31. ст. 1. и 2. Устава
– нема повреде права из члана 31. став 3.
ни права на суђење у разумном року из члана 32. став 1. Устава
Уставни суд, донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба Милана Девчића и утврђује да je решењем
Окружног суда у Београду – Веће за ратне злочине К. В. 6/07 – Кв. В. 43/09
од 16. јуна 2009. године и решењем Врховног суда Србије – Веће за ратне
злочине Кж. р. з. 38/09 од 9. јула 2009. године, повређено право подносио
ца уставне жалбе зајемчено одредбaмa члана 31. ст. 1. и 2. Устава Републике
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Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одбија као неоснована, од
носно одбацује.
2. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Образложење
1. Милан Девчић из Куле поднео је Уставном суду 13. августа 2009. го
дине, преко пуномоћника Бранкице Мајкић, адвоката из Београда, уставну
жалбу против аката наведених у изреци, због повреде права зајемчених од
редбама члана 31. и члана 33. ст. 2, 3, 6. и 7. Устава Републике Србије, као и
због повреде права на суђење у разумном року из члана 32. став 1. Устава,
у поступку који се води пред Окружним судом у Београду – Веће за ратне
злочине у предмет у К. В. 6/07.
Подносилац уставне жалбе наводи: да се против њега и других лица
води кривични поступак пред Окружним судом у Београду – Веће за рат
не злочине, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становни
штва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ, који је у фази главног претреса; да се од
укупно четрнаест окривљених, четворица и даље налазе у притвору, док
се остали бране са слободе (након што су сви, осим једног, били у притво
ру током трајања овог поступка); да је решењем Окружног суда у Београ
ду – Веће за ратне злочине К. В. 6/07 – Кв. В. 43/09 од 16. јуна 2009. године,
према подносиоцу уставне жалбе продужен притвор и да је одређено да му
по том решењу притвор може трајати најдуже два месеца, те да је проду
жење притвора засновано на одредби члана 142. став 2. тачка 5) Законика
о кривичном поступку; да је решењем Врховног суда Србије – Веће за рат
не злочине Кж. р. з. 38/09 од 9. јула 2009. године одбијена жалба бранила
ца и потврђено решење Окружног суда у Београду –Веће за ратне злочине
6/07 – Кв. В. 43/09 од 16. јуна 2009. године; да се подносилац уставне жалбе
у тренутку подношења уставне жалбе и даље налази у притвору који му се
рачуна од 29. маја 2007. године; да је Уставни суд Србије својом Oдлуком
Уж-1429/2008 од 16. јула 2009. године усвојио уставну жалбу М. Р., трећео
кривљеног у предмет у Окружног суда у Београду – Веће за ратне злочине К.
В. 6/07, у делу који се односи на повреду права подносиоца која су предви
ђена у члану 31. ст. 1. и 2. Устава, јер је нашао да „ни првостепени, ни дру
гостепени суд у својим решењима нису дали довољно јасне, убедљиве и ин
дивидуализоване разлоге за даље задржавање подносиоца уставне жалбе
у притвору“, као и да „Уставни суд сматра да је надлежан суд дужан да па
жљиво испита оправданост продужења притвора с обзиром на околности
сваког конкретног случаја, односно да у сваком конкретном случају утврди
и наведе даље постојање законског основа за притвор, те подробно обра
зложи разлоге због којих сматра да легални и легитимни циљеви притво
ра и даље постоје“; да сматра да би се Одлука Уставног суда Уж-1429/2008,
с обзиром на то да се Милан Девчић, овде подносилац уставне жалбе, на
лазио у истој правној сит уацији, морала односити и на њега.
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Као разлоге за повред у права зајемчених одредбама члана 31. Уста
ва, подносилац наводи: да и поред наведене Одлуке Уставног суда оспо
рена решења „не садрже јасне разлоге о продужењу притвора подносио
цу уставне жалбе, да су идентична по образложењу решењима којима је
учињена повреда Уставом зајемчених права М.Р, а притвор нити је укинут
нити су дати јасни разлози за његово трајање после одлуке Уставног суда
Уж-1429/2008 од 28. јула 2009. године“; да смрт цивилних лица и униште
ње имовине представљају елементе самог кривичног дела, те не могу пред
стављати истовремено и једини разлог за трајање притвора, као и да по
стојање основане сумње и запрећена казна, сами по себи, нис у довољни за
продужење притвора; да је овако постављеним разлогом за трајање при
твора повређено право подносиоца да му се притвор укине чим престану
разлози за притвор; да у конкретном случају мера притвора није неопход
на ради вођења кривичног поступка; да тешке последице дела које се огле
дају у смрти цивилних лица и уништење имовине веће вредности не могу
бити разлог за притвор, јер представљају разлог који никад неће престати.
За повреду права из члана 33. ст. 2, 3, 6. и 7. Устава, подносилац исти
че: да разлози које је судеће веће имало у виду када је другим саокривље
нима укинуло притвор – процена суда о нужности трајања притвора у за
висности од начина на који се опт ужени брани, представља манипулацију
лицем које се налази у притвору и недозвољен притисак да се дође до иска
за какав суд сматра „искреним“ или „повољним“ и повреду посебних пра
ва окривљеног (подносиоца уставне жалбе); да је подносиоцу у оспореном
поступку за браниоца по службеној дужности постављен адвокат који је у
периоду од два месеца био брисан из Именика адвоката, чиме је доведена
у питање законитост одређеног притвора и подносиочево право на брани
оца; да се због овог пропуста одређене радње у поступку морају поновити,
што доводи до одуговлачења поступка услед пропуста суда, чиме су повре
ђена његова права из члана 33. Устава, али и право на суђење у разумном
року из члана 32. став 1. Устава.
Подносилац је предложио Уставном суду: да утврди да су поступањем
Окружног суда у Београду и Врховног суда Србије у поступку који се води
пред Окружним судом у Београду – Веће за ратне злочине у предмет у К. В.
6/07 повређена права подносиоца уставне жалбе зајемчена одредбама чл.
32. и 33. Устава; да утврди да су оспореним решењима Окружног суда у Бе
ограду – Веће за ратне злочине К. В. 6/07 – Кв. В. 43/09 од 16. јуна 2009. го
дине и Врховног суда Србије – Веће за ратне злочине Кж. р. з. 38/09 од 9.
јула 2009. године повређена права подносиоца уставне жалбе зајемчена од
редбама члана 31. Устава; да оспорена решења поништи; да наложи орга
нима Републике Србије да подносиоцу уставне жалбе укину притвор и да
га одмах пусте на слободу.
2. Сагласно одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жал
ба се може изјавити против појединачних аката или радњи државних ор
гана или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се
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повређују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене
Уставом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за
њихову заштит у.
У току поступка пружања уставнос удске заштите, поводом испитива
ња основаности уставне жалбе у границама истакнутог захтева, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку, из навода уставне жалбе, до
кументације приложене уз уставну жалбу, као и изјашњења председника су
дећег већа Окружног суда у Београду – Веће за ратне злочине утврдио сле
деће чињенице од значаја за одлучивање:
Пред Окружним судом у Београду – Већем за ратне злочине води се
кривични поступак против подносиоца уставне жалбе и још тринаест ли
ца, по опт ужници Тужилаштва за ратне злочине, због постојања основане
сумње да су као саизвршиоци извршили кривично дело ратни злочин про
тив цивилног становништва, прописано одредбом члана 142. став 1. КЗ СРЈ
у вези са чланом 22. КЗ СРЈ.
Кривични поступак против подносиоца уставне жалбе започео је до
ношењем решења о спровођењу истраге истражног судије Окружног су
да у Београду – Веће за ратне злочине Ки. В. 7/07 од 30. маја 2007. године.
Подносилац уставне жалбе налази се у притвору од 29. маја 2007. го
дине када је лишен слободе, по решењу истражног судије Окружног суда у
Београду – Веће за ратне злочине Ки. В. 7/07 од 30. маја 2007. године, који
му је одређен на основу одредбе члана 142. став 2. тачка 2) Законика о кри
вичном поступку, а који му је касније продужен на основу одредбе члана
142. став 2. тачка 5) Законика о кривичном поступку.
Окружни суд у Београду – Веће за ратне злочине је по службеној ду
жности, у смислу одредбе члана 146. став 2. Законика о кривичном поступ
ку, испитивао да ли и даље постоје разлози за притвор према подносиоцу
уставне жалбе и још три саокривљена лица и оспореним решењем К.В. 6/07
– Кв. В. 43/09 од 16. јуна 2009. године им је продужио притвор. Притвор је
продужен, јер су, по оцени ванпретресног већа, и даље стајали разлози за
задржавање окривљених у притвору у смислу одредбе члана 142. став 2. тач
ка 5) Законика, уз образложење да постоји основана сумња да су окривље
ни извршили кривично дело које им је опт ужницом стављено на терет и да
се продужење притвора показује оправданим и неопходним у циљу несме
таног вођења кривичног поступка с обзиром на то да „се окривљенима ста
вља на терет извршење кривичног дела за које је законом прописана казна
затвора преко десет година, па имајући у виду истовремено и начин извр
шења кривичног дела – повезано деловање више извршилаца и околности
које се могу сматрати посебно тешким због насталих последица у виду по
вреде телесног интегритета већег броја лица и смрти најмање седамдесет
цивилних лица, те оштећења и уништења имовине у знатној вредности“.
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Врховни суд Србије – Веће за ратне злочине оспореним решењем Кж.
II р. з. 38/09 од 9. јула 2009. године одбио је као неосноване жалбе окривље
них и њихових бранилаца, изјављене против решења Окружног суда у Бе
ограду – Веће за ратне злочине К. В. 6/07 – Кв. В. 43/09 од 16. јуна 2009. го
дине. У образложењу овог оспореног решења се наводи да је првостепени
суд правилно оценио да разлози за одржавање на снази мере притвора још
увек постоје, јер из списа предмета произлази основана сумња да су опт у
жени извршили кривично дело ратни злочин против цивилног становни
штва, које им је стављено на терет. Имајући у виду да је за то кривично де
ло прописана казна затвора преко десет година, као и начин извршења и
посебно тешке околности дела које се огледају у повезивању више лица у
циљу предузимања радњи које су имале веома тешке последице – смрт нај
мање 70 цивилних лица, као и оштећење и уништење имовине у знатној
вредности, другостепени суд сматра да је оправдано било продужити при
твор оптуженимa по основу из члана 142. став 2. тачка 5) ЗКП, као и да је
првостепени суд „дао јасне и прихватљиве разлоге о околностима због чи
јег постојања је одлучио да притвор према окривљенима продужи“, те да је
таква одлука првостепеног суда правилна и на закону заснована.
Председник судећег већа, према изјашњењу достављеном Уставном
суду, сматра да у оспореном поступку подносиоцу уставне жалбе нис у по
вређена означена уставна права. Наиме, у поступку је од 17. априла 2008.
године па до 8. октобра 2009. године одржано 56 главних претреса, на ко
јима је саслушано 14 опт ужених и 32 сведока, те прочитани бројни писа
ни докази. Како су 63 предложена сведока страни држављани хрватске на
ционалности, од којих је само петнаестак пристало да приступи на главни
претрес, то се саслушање већег броја сведока одвија путем видео-конфе
ренцијске везе са судовима Републике Хрватске, што ће обележити и бу
дуће главне претресе, с обзиром на то да је тужилац предложио саслуша
ње још 69 оштећених из Републике Хрватске, који до сада нис у саслушани.
Наводе уставне жалбе о повреди права на одбрану, председник већа тако
ђе сматра неоснованим, јер је подносилац уставне жалбе током поступка
имао браниоца кога је сам изабрао, а суд му је по подигнутој опт ужници и
на његов захтев истог браниоца поставио и по службеној дужности. Током
поступка, у периоду од 1. октобра 2008. године до 3. децембра 2008. године,
тај бранилац је због непријављивања промене седишта адвокатске канце
ларије био брисан из Именика адвоката, о чему суд није био обавештен, па
је одмах по сазнању разрешен одбране по службеној дужности, а све про
цесне радње су поново изведене, у прис уству новоангажованог браниоца.
4. Одредбама члана 31. Устава утврђено је, поред осталог: да трајање
притвора суд своди на најкраће неопходно време, имајући у виду разло
ге притвора (став 1); да после подизања опт ужнице трајање притвора суд
своди на најкраће неопходно време, у складу са законом (став 2); да се при
твореник пушта да се брани са слободе чим престану разлози због којих је
притвор био одређен (став 3).
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Одредбом члана 32. став 1. Устава је утврђено да свако има право да
независан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у ра
зумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама,
основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о оп
тужбама против њега.
Одредбама члана 33. Устава на чију повреду се указује у уставној жал
би, поред осталог, утврђено је: да свако ко је окривљен за кривично дело
има право на одбрану и право да узме браниоца по свом избору, да с њим
несметано општи и да добије примерено време и одговарајуће услове за
припрему одбране (став 2); да окривљени који не може да сноси трошкове
браниоца, има право на бесплатног браниоца, ако то захтева интерес пра
вичности, у складу са законом (став 3); да свако коме се суди за кривично
дело има право да му се суди без одуговлачења (став 6); да лице које је окри
вљено или коме се суди за кривично дело није дужно да даје исказе про
тив себе или против лица блиских себи, нити да призна кривицу (став 7).
Закоником о кривичном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 70/01
и 68/02 и „Службени гласник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 122/08 и
20/09) (у даљем тексту: ЗКП), важећим у време доношења оспорених реше
ња, било је прописано: да пре доношења правноснажне прес уде или реше
ња о кажњавању, окривљени може бити ограничен у својој слободи и дру
гим правима само под условима које одређује овај законик (члан 1. став 2);
да трајање притвора мора бити сведено на најкраће потребно време (члан
16. став 3); да се притвор може одредити само под условима предвиђеним
у овом законику и само ако се иста сврха не може остварити другом ме
ром, да је дужност свих органа који учествују у кривичном поступку и ор
гана који им пружају правну помоћ да поступају са нарочитом хитношћу
ако се окривљени налази у притвору, те да ће се у току целог поступка при
твор укинути чим престану разлози на основу којих је био одређен (члан
141. ст. 1. до 3).
Одредбама члана 142. став 2. ЗКП било је прописано: да ако постоји
основана сумња да је одређено лице учинило кривично дело, а не постоје
услови за притвор из става 1. овог члана, у циљу несметаног вођења кри
вичног поступка, притвор се против тог лица може одредити: ако посто
је околности које указују да ће уништити, сакрити, изменити или фалси
фиковати доказе или трагове кривичног дела или ако особите околности
указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке, саучеснике или при
криваче (тачка 2)); ако је за кривично дело прописана казна затвора преко
десет година и ако је то оправдано због начина извршења или других по
себно тешких околности кривичног дела (тачка 5)).
Осталим одредбама ЗКП које су од значаја за одлучивање, било је про
писано: да после предаје опт ужнице суду, до завршетка главног претреса,
притвор се може, по прибављеном мишљењу јавног тужиоца, кад се по
ступак води по његовом захтеву, одредити или укинути само решењем ве
ћа, да је веће дужно да и без предлога странака испита да ли постоје разло
зи за притвор и да донесе решење о продужењу или укидању притвора, по
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истеку сваких тридесет дана до ступања опт ужнице на правну снагу, а по
истеку свака два месеца након ступања опт ужнице на правну снагу, да жал
ба на решење из става 1. и 2. овог члана не задржава извршење решења и
да против решења већа којим се одбија предлог за одређивање или укида
ње притвора жалба није дозвољена (члан 146. ст. 1. до 4); да о жалби про
тив решења првостепеног суда одлучује другостепени суд у седници већа
ако овим законом није другачије одређено, а да решавајући о жалби, суд
може решењем одбацити жалбу као неблаговремену или као недозвоље
ну, одбити жалбу као неосновану, или уважити жалбу и решење преина
чити или укинути, и по потреби, предмет упутити на поновно одлучива
ње (члан 401. ст. 1. и 3).
5. Уставни суд указује да је у више донетих одлука (видети, поред оста
лих, одлуке у предметима: Уж-1197/2008, од 13. новембра 2008. године, Уж314/2007 од 23. априла 2009. године, Уж-1429/2009 од 16. јула 2009. године,
Уж-1960/2009 и Уж-2161/2009 од 16. септембра 2010. године, Уж-34/2008 од
10. марта 2011. године и Уж-1738/2009 од 2. јуна 2011. године) дао тумаче
ње права заштићених одредбама чл. 27. и 31. Устава и заузео став о крите
ријумима на основу којих се утврђује да ли повреде наведених права посто
је или не постоје, па су у овом уставнос удском предмет у, у поступку оцене,
примењени већ заузети ставови.
6. Оцењујући постојање повреде права из члана 31. Устава, Уставни суд
је пошао од тога да је лишење слободе подносиоца уставне жалбе у конкрет
ном случају извршено због постојања основане сумње да је извршио тешко
кривично дело, а у циљу несметаног вођења кривичног поступка, што пред
ставља услов sine qua non за постојање законитости мере притвора. Међу
тим, надлежни судови су приликом доношења одлуке о притвору, у случа
ју када утврде да и даље постоје разлози за задржавање на снази ове мере,
дужни да посебно образложе разлоге за притвор у сваком појединачном
случају. Арбитрерно лишавање слободе постоји онда када надлежни ор
гани не образложе на задовољавајући начин разлоге због којих је лишава
ње слободе било неопх одно (прес уда: Kay против Велике Британије, од 1.
марта 1994, став 31) или ако суд даје стално идентичне и стереотипне раз
логе због којих је донето решење о продужењу притвора, а да при томе не
елаборира нове разлоге због којих је продужење притвора неопходно (пре
суда: Mansur против Турске, од 8. јуна 1995, став 55). Такође, надлежни суд
је у обавези да детаљно образложи разлоге за притвор (прес уда: Kurt про
тив Турске, од 25. маја 1998. године и Bayorkina против Русије, од 27. јула
2006. године).
Одређена кривична дела, због своје посебне тежине и висине запреће
не казне оправдавају иницијално притварање, штавише, некада, као што
је случај код изразито тешких кривичних дела, као што су кривична дела
против човечности и ратног злочина, дужина притвора може бити оправ
дана и код дугогодишњег притвора (предмет: Jentzsch против Немачке, од
6. октобра 1970, Резолуција 32, од 5. маја 1971), али је и у тим случајевима
потребно даље оправдање за продужење притвора.
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Како је Уставом утврђено да се одредбе о људским и мањинским пра
вима тумаче у корист унапређења вредности демократског друштва, са
гласно важећим међународним стандaрдима људских и мањинских права,
као и пракси међународних инстит уција којe надзиру њихово спровођење
(члан 18. став 3), Уставни суд је, следом наведеног, приликом оцене наво
да и доношења одлуке у овом уставнос удском предмет у, имао у виду и на
ведену пракс у Европског суда за људска права. У том смислу, Уставни суд
оцењује да ни првостепени, ни другостепени суд у својим решењима нис у
дали довољно јасне, убедљиве и индивидуализоване разлоге за даље задр
жавање подносиоца уставне жалбе у притвору. Испит ујући законитост и
оправданост притвора који је према подносиоцу уставне жалбе продужен
оспореним решењима, Уставни суд је установио да се надлежни судови у
својим образложењима ослањају, пре свега, на тежину кривичног дела које
је подносиоцу уставне жалбе стављено на терет и објективне последице ко
је су наступиле, а пропуштају да наведу субјективне разлоге за продужење
притвора, који би их индивидуализовали у однос у на сваког притворени
ка појединачно. О овим захтевима се посебно мора водити рачуна у случа
јевима какав је овај, када су законска обележја кривичног дела и основ по
коме је притвор продужен веома слични.
Полазећи од претходних навода, Уставни суд сматра да је надлежни
суд дужан да пажљиво испита оправданост продужења притвора с обзи
ром на околности сваког конкретног случаја, односно да у сваком конкрет
ном случају утврди и наведе даље постојање законског основа за притвор,
те подробно образложи разлоге због којих сматра да легални и легитимни
циљеви притвора и даље постоје. Такође, надлежни суд је дужан да са на
рочитом хитношћу поступа у притворским предметима. Приликом сваке
контроле притвора суд утврђује да ли су испуњени законски услови и раз
лози за даље задржавање окривљеног у притвору, и да ли се иста сврха (не
сметано вођење кривичног поступка) може остварити другом мером. Уко
лико суд оцени да окривљеног треба задржати у притвору, у решењу мора
навести детаљне и индивидуализоване разлоге за такву одлуку.
Нема сумње да је најкраће неопходно време трајања притвора релатив
на категорија, која зависи од низа чинилаца и мора се проценити у сваком
појединачном случају, према његовим специфичним околностима. Устав
ни суд је оценио да је поступак који се у конкретном случају води против
подносиоца уставне жалбе пред Окружним судом у Београду, веома сло
жен, како због бројности опт ужених и бројности кривичних дела за која
постоји основана сумња да су их опт ужени извршили, тако и због комплек
сности чињеничних и правних питања која надлежни суд треба да распра
ви и оцени и на основу којих треба да потом донесе одлуку. Оспорена ре
шења о продужењу притвора донета су у законито спроведеном поступку,
заснована су на законом прописаним разлозима из којих се према лицу
за које постоји основана сумња да је извршило кривично дело може про
дужити притвор. Међутим, Уставни суд сматра да у оспореним решењи
ма нис у дати детаљни и индивидуализовани разлози за даље задржавање
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подносиоца уставне жалбе у притвору. Пропустом судова да без ваљаног
образложења и индивидуализације разлога, према начелу сразмерности,
оцене основаност, нужност и примереност даљег задржавања у притво
ру подносиоца у смислу наведеног члана, подносиоцу уставне жалбе је, по
оцени Уставног суда, повређено уставно право на трајање притвора, има
јући у виду разлоге притвора.
Полазећи од наведеног, Уставни суд је утврдио да је подносиоцу устав
не жалбе оспореним решењима повређено право на трајање притвора за
јемчено одредбама члана 31. ст. 1. и 2. Устава, па је уставну жалбу у том делу
усвојио, сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о Уставном суду („Слу
жбени гласник“, број 109/07), и одлучио као у првом делу тачке 1. изреке.
7. Уставни суд је посебно ценио и навод подносиоца уставне жалбе да
је према другим опт уженима притвор укинут, али је мишљења да ова окол
ност није од значаја за одлуку Суда. Ово стога што се разлози за продуже
ње притвора после подизања опт ужнице односе на објективне и субјек
тивне околности везане за сложеност предмета, природу кривичног дела,
начин његовог извршења и тежину последица кривичног дела које се оп
туженима ставља на терет. Чињеница да се преосталих десет окривљених
лица, које опт ужница такође терети за исто кривично дело као саизврши
оце, више не налазе или се уопште нис у налазили у притвору, сама по себи
не значи да је у однос у на подносиоца уставне жалбе повређено Уставом
зајемчено право да му се притвор укине чим престану разлози за одржа
вање мере притвора на снази. У конкретном случају се од покретања кри
вичног поступка радило о факултативном притворском основу, при чему
надлежно кривично веће суда одлучује о оправданости продужења притво
ра према сваком од окривљених појединачно, примењујући принцип ин
дивидуализације ове процесне мере у складу са објективним, али и субјек
тивним околностима везаним за личност конкретног окривљеног лица. То
подразумева да сва притворена лица не морају да проведу у притвору исти
временски период, те да укидање притвора према једном или више окри
вљених не доводи аутоматски до пуштања на слободу свих саокривљених
у истом кривичном предмет у.
Полазећи од наведеног, Уставни суд је утврдио да подносиоцу устав
не жалбе оспореним решењима нис у повређена права из члана 31. став 3.
Устава.
8. Оцењујући наводе и разлоге изнете у уставној жалби са становишта
цитираних одредаба Устава и закона, а ради утврђивања постојања повре
де права на суђење у разумном року, као елемента права на правично су
ђење из члана 32. став 1. Устава, Уставни суд је утврдио да је у конкретном
случају кривични поступак против подносиоца уставне жалбе започео 30.
маја 2007. године, када је истражни судија Окружног суда у Београду – Већа
за ратне злочине донео решење о спровођењу истраге Ки. В. 7/07. Решењем
под истим бројем, донетим истога дана, подносиоцу уставне жалбе је одре
ђен и притвор. Првостепена прес уда још није донета а кривични поступак
је, до момента подношења уставне жалбе, трајао нешто више од две године.
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Имајући у виду да се, према већ утврђеној судској пракси Уставног суда
и Европског суда за људска права, разумна дужина трајања кривичног по
ступка не оцењује искључиво према дужини трајања самог поступка, већ
да она зависи и од других чинилаца, као што су сложеност чињеничних и
правних питања у поступку, понашање подносиоца уставне жалбе током
поступка, поступање надлежног суда и значај предмета расправљања за
подносиоца, ови се чиниоци морају процењивати у сваком појединачном
случају, према његовим специфичним околностима.
У конкретном случају, Уставни суд је закључио да су правна и чиње
нична питања од којих зависи исход поступка изузетно сложена и да захте
вају спровођење веома обимног доказног поступка, пре свега због великог
броја оштећених лица и сведока, од којих су готово сви страни држављани.
Досадашње поступање суда пред којим се овај поступак одвија је, по
оцени Уставног суда, довољно ефикасно, посебно имајући у виду да је суд
у оцењиваном периоду одржао 56 главних претреса, саслушао 14 опт уже
них, 32 сведока и велики број оштећених. Како се већина сведока налази у
иностранству (Република Хрватска), и нис у доступни државним органима
Републике Србије, а само петнаестак сведока је пристало да дође у суд ра
ди сведочења, поступајући суд је саслушање већег броја сведока морао из
вести путем видео-конференцијске везе са судовима Републике Хрватске,
што је додатно утицало на трајање поступка.
Подносилац уставне жалбе, с обзиром на то да се налазио у притвору,
није имао директног утицаја на трајање оспореног кривичног поступка.
Природа ствари о којој се у предметном кривичном поступку одлу
чује, јер се ради о опт ужби за кривично дело ратни злочин против цивил
ног становништва, за подносиоца нес умњиво представља питање од нај
већег значаја.
С обзиром на наведено, Уставни суд је оценио да се досадашње трајање
предметног кривичног поступка, објективно не може сматрати неразумно
дугим и да у поступку који се оспорава уставном жалбом није повређено
право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року зајемчено од
редбом члана 32. став 1. Устава.
9. Имајући у виду напред изложено, Уставни суд је уставну жалбу у
осталом делу одбио, сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о Уставном
суду, и одлучио као у другом делу тачке 1. изреке.
10. Поводом оспоравања појединачних аката и радњи у вези са истак
нутим повредама права из члана 33. Устава, Уставни суд је утврдио следеће:
Одредбом члана 82. став 1. Закона о Уставном суду је прописано да се
уставна жалба може изјавити против појединачног акта или радње држав
ног органа или организације којој је поверено јавно овлашћење, а којима
се повређују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемче
не Уставом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства
или је законом искључено право на њихову судску заштит у.
Из наведених одредаба Закона произлази да је једна од претпостав
ки за изјављивање уставне жалбе да су исцрпљена или да нис у предвиђена
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друга правна средства за заштит у повређених или ускраћених права зајем
чених Уставом.
Уставни суд је оценио да ће подносилац уставне жалбе имати могућ
ност, уколико и даље буде сматрао „да му је повређено право на одбрану
уз помоћ браниоца, право на бесплатног браниоца, право да не даје исказе
против себе или блиских лица, нити да признаје кривицу..., да постоји ма
нипулација лицима која се налазе у притвору и недозвољени притисак да
се дође до исказа какав суд сматра искреним или повољним“, односно да
одредбе Законика о кривичном поступку нис у правилно примењене, а да
је то било од утицаја на доношење законите и правичне прес уде, да све на
ведено оспорава у евент уалној жалби против првостепене прес уде која бу
де донета у оспореном кривичном поступку.
Стога је Уставни суд утврдио да подносилац пре подношења устав
не жалбе, у вези са наведеним повредама права из ове тачке образложења,
није исцрпео сва правна средства за њихову заштит у, односно да је устав
на жалба у овом делу преурањена, па је, сагласно одредби члана 36. став 1.
тачка 4) Закона о Уставном суду, уставну жалбу у овом делу одбацио, јер
не постоје Уставом и Законом утврђене претпоставке за вођење поступка
и одлучивање.
11. Уставни суд је, на основу одредбе члана 89. став 2. Закона о Устав
ном суду, оценио да се правично задовољење због утврђене повреде пра
ва подносиоца уставне жалбе у овом случају остварује објављивањем од
луке Уставног суда у „Службеном гласнику Републике Србије“, и одлучио
као у тачки 2. изреке.
12. Полазећи од свега изложеног, Уставни суд је, на основу одредаба
члана 45. тачка 9) и члана 46. тачка 9) Закона о Уставном суду, као и члана
84. Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08 и
27/08), донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-1514/2009 од 2. новембра 2011. године („Службени гласник РС“, број 90/11)

Недопуштена уставна жалба
(оспорени акт се не може довести
у уставноправну везу са истакнутом повредом
права из члана 41. Устава којим се гарантује
тајност писама и других средстава општења)
Уставни суд, донео је
РЕШЕЊЕ
Одбацује се уставна жалба М. Ч. изјављена против решења Врховног
суда Србије Кж. II 2556/08 од 11. марта 2009. године.
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Образложење
1. М. Ч. из Старе Пазове, преко пуномоћника А. Љ, адвоката из Новог
Сада, поднео је Уставном суду 27. априла 2009. године уставну жалбу, до
пуњену поднеском од 11. фебруара 2011. године, против решења Врховног
суда Србије Кж. II 2556/08 од 11. марта 2009. године, због повреде права на
тајност писама и других средстава општења зајемченог одредбама члана
41. Устава Републике Србије.
У уставној жалби је, између осталог, наведено: да је оспорено решење
донето у поступку по жалби Окружног јавног тужилаштва у Новом Саду
против решења Окружног суда у Новом Саду К. 130/08 од 29. септембра
2008. године, којим је било одлучено да се издвоје из списа транскрипти
разговора саопт ужених сачињени на основу више наредаба истражног су
дије Посебног одељења Окружног суда у Београду; да једна од тих наред
би, и то наредба Кри. Пов. 630/07 од 12. децембра 2007. године, не садржи
податке о лицу против кога се мера из члана 232. став 1. ЗКП примењује,
што је у супротности са одредбом члана 232. став 2. ЗКП; да је оспореним
решењем, које је неуставно и незаконито, утврђено да су све наредбе зако
ните, те да се судска одлука може на њима заснивати; да против оспореног
решења није дозвољена жалба, те је подносилац уставне жалбе једино у мо
гућности да на основу члана 170. Устава поднесе ову жалбу.
2. Сагласно одредби члана 170. Устава, уставна жалба се може изјавити
против појединачних аката или радњи државних органа или организаци
ја којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или ускраћу
ју људска или мањинска права или слободе зајемчене Уставом, ако су ис
црпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њихову заштит у.
Поступак по уставној жалби се, у смислу одредбе члана 175. став 3. Уста
ва, уређује законом.
Одредба члана 82. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник
РС“, број 109/07) садржински је идентична одредби члана 170. Устава.
3. У спроведеном претходном поступку, Уставни суд је утврдио: да
је оспореним решењем Врховног суда Србије Кж. II 2556/08 од 11. марта
2009. године, у кривичном предмет у против више окривљених, међу који
ма је и подносилац уставне жалбе, на основу члана 401. став 3. Законика о
кривичном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 70/01 и 68/02 и „Службени
гласник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 122/08, 72/09 и 76/10) (у даљем
тексту: ЗКП) уважена жалба Окружног јавног тужиоца у Новом Саду из
јављена против решења Окружног суда у Новом Саду К. 130/08 од 29. сеп
тембра 2008. године и предмет је враћен првостепеном суду на даљи посту
пак; да је у поновном поступку Окружни суд у Новом Саду донео решење
К. 130/08 од 9. априла 2009. године.
4. Из претходно утврђених чињеница произлази да је оспорени акт до
нет у поступку по жалби Окружног јавног тужилаштва у Новом Саду из
јављеној против првостепеног решења Окружног суда у Новом Саду К.
130/08 од 29. септембра 2008. године. Оспореним решењем Врховног суда
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Србије првостепено решење је укинуто и предмет је враћен првостепеном
суду на даљи поступак.
Имајући у виду наведено, Уставни суд констат ује да оспореним актом
није коначно одлучено о коришћењу транскрипата разговора подносио
ца уставне жалбе са другим окривљеним лицима, те је стога оценио да се
оспорени акт не може довести у уставноправну везу са истакнутом повре
дом права зајемченог одредбом члана 41. Устава.
Уставни суд је из навода уставне жалбе и приложене документације,
утврдио да је Окружни суд у Новом Саду у поновном поступку донео но
во решење К. 130/08 од 9. априла 2009. године. Међутим, ово решење није
оспорено ни у уставној жалби ни у накнадно достављеном поднеску, нити
је подносилац уставне жалбе доставио доказе да је против тог решења ис
црпео правна средства изјављивањем жалбе Врховном суду Србије, о че
му је био и поучен.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је уставну жалбу одбацио као не
допуштену, сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 4) Закона о Уставном
суду, јер не постоје Уставом и Законом утврђене претпоставке за вођење
поступка и одлучивање.
5. На основу свега изнетог и одредбе члана 46. тачка 9) Закона о Устав
ном суду, Уставни суд је решио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: Уж-630/2009 од 15. септембра 2011. године

Недопуштена уставна жалба –
(приватни тужилац није истакао
имовинскоправни захтев у кривичном поступку)
Уставни суд, донео је
РЕШЕЊЕ
Одбацује се уставна жалба Ранка Динића изјављена због повреде пра
ва на суђење у разумном року зајемченог одредбом члана 32. Устава Репу
блике Србије, у кривичном поступку који се водио пред Општинским су
дом у Зајечару у предмет у К. 413/07.
Образложење
1. Ранко Динић из Зајечара поднео је Уставном суду 9. фебруара 2009.
године уставну жалбу, допуњену поднеском од 15. септембра 2009. године,
због повреде права на суђење у разумном року зајемченог одредбом чла
на 32. Устава Републике Србије, у кривичном поступку који се водио пред
Општинским судом у Зајечару у предмет у К. 413/07.
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У уставној жалби је наведено: да је приватни тужилац, овде подноси
лац уставне жалбе, 7. августа 2007. године поднео приватну кривичну ту
жбу; да је по поднетој приватној тужби скраћени кривични поступак за
почет актом суда од 6. септембра 2007. године којим је приватном тужиоцу
наложено да уреди приватну тужбу; да постоји основана сумња да се кри
вични поступак по наведеној приватној кривичној тужби намерно одуго
влачи; да се на главним претресима утврђују и расправљају ирелевантне чи
њенице и „претежно је субјекат испитивања приватни тужилац“, како од
стране судије тако и од стране браниоца окривљеног, а занемарљиво мало
се испит ује окривљени. Подносилац уставне жалбе је предложио да Устав
ни суд усвоји поднет у уставну жалбу и нареди да се предметни кривични
поступак оконча у разумном року.
2. Одредбом члана 170. Устава Републике Србије утврђено је да се устав
на жалба може изјавити против појединачних аката или радњи државних
органа или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се
повређују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене
Уставом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за
њихову заштит у. Поступак по уставној жалби се, у смислу члана 175. став
3. Устава, уређује законом.
Одредба члана 82. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник
РС“, број 109/07) садржински је идентична одредби члана 170. Устава.
Из наведених одредаба Устава и Закона произлази да је једна од прет
поставки за изјављивање уставне жалбе да су Уставом зајемчена права и
слободе повређена или ускраћена лицу које подноси уставну жалбу.
3. Уставни суд је у спроведеном претходном поступку утврдио да је
у тренутку подношења уставне жалбе пред Општинским судом у Зајеча
ру вођен кривични поступак против окривљеног Б.Н. по приватној тужби
приватног тужиоца, овде подносиоца уставне жалбе, због кривичног дела
увреда из члана 170. став 2. Кривичног законика („Службени гласник РС“,
бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 111/09).
4. Одредбом члана 32. став 1. Устава зајемчено је право на правично
суђење тако што је утврђено да свако има право да независан, непристра
сан и законом већ установљен суд, правично и у разумном року, јавно рас
прави и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње ко
ја је била разлог за покретање поступка, као и о опт ужбама против њега.
Одредбама Законика о кривичном поступку („Службени лист СРЈ“, бр.
70/01 и 68/02 и „Службени гласник РС“, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 122/08,
72/09 и 76/10) (у даљем тексту: ЗКП), у глaви XV у којој су регулисани имо
винскоправни захтеви у кривичном поступку, прописано је: да предлог за
остваривање имовинскоправног захтева у кривичном поступку може под
нети лице које је овлашћено да такав захтев остварује у парничном поступку
(члан 202. став 1); да се предлог за остваривање имовинскоправног захтева
у кривичном поступку подноси органу коме се подноси кривична пријава
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или суду пред којим се води поступак и да се предлог може поднети најдоц
није до завршетка главног претреса пред првостепеним судом (члан 203. ст.
1. и 2); да о имовинскоправном захтеву одлучује суд и да ће, кад суд доне
се пресуду којом се окривљени ослобађа од опт ужбе или којом се опт ужба
одбија или кад решењем обустави кривични поступак, упутити овлашћено
лице да имовинскоправни захтев може остваривати у парничном поступ
ку (члан 206. ст. 1. и 3).
5. Уставни суд је утврдио да се подносилац уставне жалбе овом суду
обраћа у својству приватног тужиоца у кривичном поступку који се водио
по његовој приватној тужби против окривљеног Б. Н. Подносилац устав
не жалбе, ни иницијално ни у накнадно достављеном поднеску није навео
да је у оспореном кривичном поступку, до тренутка подношења уставне
жалбе, поднео предлог за остваривање имовинскоправног захтева у кри
вичном поступку, нити је приложио доказе о томе.
Уставни суд указује на то да се у кривичном поступку, пре свега, одлу
чује о основаности сумње која је била разлог да се против неког лица по
крене кривични поступак и о опт ужбама које се том лицу стављају на терет.
Подносилац уставне жалбе је истакао повреду права на суђење у ра
зумном року у кривичном поступку који се води по његовој приватној ту
жби против окривљеног Б. Н. Уставни суд, с тим у вези, најпре указује на
новију пракс у Европског суда за људска права у Стразбуру који је утврдио
да се право на суђење у разумном року из члана 6. Европске конвенције за
заштит у људских права и основних слобода, које је садржински идентично
праву из члана 32. Устава, може јемчити и оштећеном као тужиоцу или при
ватном тужиоцу, али само од тренутка када је он истакао свој имовинско
правни захтев у кривичном поступку (Одлука Борис Стојановски против
БЈР Македоније, од 6. маја 2010. године, апликација број 41916/04, став 40).
Уставни суд је оценио да из навода уставне жалбе и приложених доказа не
произлази да је подносилац уставне жалбе истакао имовинскоправни захтев
у означеном кривичном поступку, те да стога у том поступку није ни одлу
чивано о његовим грађанским правима и обавезама. С обзиром на то, према
ставу Уставног суда, подносилац уставне жалбе не може истицати да му је у
оспореном кривичном поступку повређено право на суђење у разумном року.
Полазећи од тога да се означено уставно право у конкретном случају не
јемчи подносиоцу уставне жалбе, као приватном тужиоцу у кривичном по
ступку, Уставни суд је уставну жалбу одбацио као недопуштену, сагласно од
редби члана 36. став 1. тачка 4) Закона о Уставном суду, јер не постоје прет
поставке утврђене Уставом и Законом за вођење поступка и одлучивање.
6. С обзиром на све наведено, Уставни суд је, на основу одредбе члана
46. тачка 9) Закона о Уставном суду, решио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: Уж-175/2009 од 10. новембра 2011. године („Службени гласник РС“, број 8/12)
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ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ
у однос у на Решење Уставног суда Уж-175/2009
од 10. новембра 2011. године
I
Уставни суд је на седници од 10. новембра 2011. године, у предмет у број
Уж-175/2009, већином гласова, донео решење којим је одбацио као недопу
штену уставну жалбу Ранка Динића изјављену због повреде права на суђе
ње у разумном року зајемченог одредбом члана 32. став 1. Устава Републи
ке Србије, у кривичном поступку који се водио пред Општинским судом у
Зајечару у предмету К. 413/07 због кривичног дела увреде из члана 170. Кри
вичног законика. Решење је донето са образложењем да се означено уставно
право у конкретном случају не јемчи подносиоцу уставне жалбе као приват
ном тужиоцу у кривичном поступку, јер у том поступку није истакао имо
винскоправни захтев.
У вези са овим предметом, односно овим решењем (у даљем тексту: Ре
шење) издвојила сам мишљење из процедуралних и суштинских разлога.
Као битан процедурални разлог, важан не само за одлучивање у овом
предмет у, већ и за поступање Уставног суда уопште, наводим чињеницу да
је Суд донео Решење, у коме је, по мом мишљењу (као и мишљењу Одбора за
претходну контролу уставних жалби) променио свој досадашњи став изра
жен у више одлука,3 почев од Одлуке Уж-372/2008 од 16. октобра 2008. годи
не, а да претходно за то није спроведена процедура предвиђена чланом 92.
Пословника о раду Уставног суда, нити су у образложењу Решења наведени
разлози за промену досадашњег става Суда.4 Наиме, Суд је раније одлучивао
о уставним жалбама приватних кривичних тужилаца због повреде права на
суђење у разумном року у мерит уму, односно усвајао уставне жалбе чији су
подносиоци били оштећени у кривичном поступку, па и приватни тужиоци,
без обзира на чињеницу да ли су истакли имовинскоправни захтев или ни
су, и утврђивао да им је „у поступку који је вођен пред надлежним судови
ма у кривичним предметима повређено право на суђење у разумном року“.
Наравно, да Уставни суд може мењати своја ранија становишта, одно
сно да уставносудска пракса може еволуирати, али то мора бити видно из
његових одлука. Међутим, у усвојеном Решењу, о томе се уопште не гово
ри, нити се износе било какви разлози за промену досадашњег става Суда.
3
4

Видети, примера ради: Одлуку Уж-261/2007 од 25. децембра 2008. године, Одлуку Уж400/2008 од 18. марта 2010. године и Одлуку Уж-2654/2009 од 23. марта 2010. године.
Члан 92. Пословника о раду Уставног суда гласи:
„Уставни суд на образложени писмени захтев председника, судије или радног тела Устав
ног суда, ставиће на дневни ред седнице Суда захтев за преиспитивање раније заузетог
става Суда.
О захтеву из става 1. овог члана, мишљење даје надлежно радно тело Уставног суда.
О потреби преиспитивања раније заузетог става Уставног суда, на седници Суда води се
посебна расправа, уз изношење разлога за промену става.
Ако се утврди да став Уставног суда изражен у предлогу одлуке одступа од раније заузетог
става о истоветном питању, доношење одлуке ће се одложити ради одлучивања о потреби
преиспитивања ранијег заузетог става“.

ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА ПО УСТАВНИМ ЖАЛБАМА

467

Наведено поступање Суда не води правној сигурности у заштити уставних
права, која захтева да се Уставни суд у истоветним правним случајевима при
држава својих ранијих одлука, односно становишта, или ако их мења то ја
сно назначи и аргумент ује. Изричито образлагање сваког другачијег посту
пања Уставног суда у односу на његову ранију праксу је нужно како се не би
схватило да Уставни суд поступа самовољно, тј. да Суд другачије поступа од
дотадашње праксе, а да за то не наводи уставноправне разлоге.
Надаље, нејасно је зашто се у образложењу Решења (а што је Уставни суд
чинио без изуз етка у поменутим, раније донетим одлукама) уопште не наводе
одредбе Законика о кривичном поступку, које се односе на положај, права и
обавезе приватног тужиоца у кривичном поступку који може сам да покре
не кривични поступак (а не само као супсидијерни тужилац – кад одустане
јавни тужилац), већ само одредбе о томе ко може поднети имовинскоправ
ни захтев у кривичном поступку, када и коме се подноси предлог за оства
ривање имовинскоправног захтева у кривичном поступку и на који начин
суд одлучује о овом захтеву. Уставни суд, при томе, не образлаже из којих то
одредаба Устава или пак закона следи став о условљености заштите Уставом
ујемченог права на суђење у разумном року истицањем имовинскоправног
захтева у кривичном поступку од стране приватног кривичног тужиоца (под
носиоца уставне жалбе). Ово тим пре, што у одредбама Устава и закона ни
је изричито утврђено да је за остваривање и заштит у уставног права на су
ђење у разумном року нужно да оштећени у кривичном поступку истакне и
свој имовинскоправни захтев. Право казненог гоњења (па и супсидијерног)
није истоветно, нити једнако са правом истицања имовинскоправног захте
ва, односно накнаде штете од окривљеног. Законска овлашћења оштећеног
као приватног тужиоца не обухватају само права која има јавни тужилац у
кривичном поступку, већ и заштит у појединачног интереса оштећеног као
жртве казненог дела, а тиме и његово право да се о његовој тужби одлучи
праведно и у разумном року. Приватном тужиоцу је признат положај жртве
у кривичном поступку одредбама члана 221. тач. 6) и 7) Законика о кривич
ном поступку, којима је прописано да је оштећени лице чије је какво лично
или имовинско право кривичним делом повређено или угрожено, а да свој
ство тужиоца у кривичном поступку има јавни тужилац, приватни тужилац
и оштећени као тужилац.
II
Напомињем да је у досадашњој пракси Уставни суд усвајао уставне жал
бе које су изјављиване од стране приватних тужилаца због повреде права на
суђење у разумном року у кривичном поступку вођеном због повреде части
и угледа, и утврђивао повреду тог права5, као и уставне жалбе оштећеног6
5
6

Видети Одлуку Уж-372/2008. од 16. октобра 2008. године и Одлуку Уж-400/2008 од 18. мар
та 2010. године.
Видети Одлуку Уж-261/2007. од 25. децембра 2008. године.
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и оштећеног као тужиоца7. У овим предметима Уставни суд није условља
вао „допуштеност уставне жалбе постојањем имовинскоправног захтева у
кривичном поступку“, као што је то учињено у овом предмет у.
Усвајајући уставне жалбе Уставни суд је у поменутим одлукама, поред
осталог, констатовао:
– да се права гарантована одредбом члана 32. став 1. Устава првенстве
но односе на странке у парничном поступку и на окривљеног у кривичном
поступку. Међутим, имајући у виду одредбе Законика о кривичном поступ
ку које се односе на приватног тужиоца у кривичном поступку, Суд је оце
нио да се права на правично суђење и суђење у разумном року у одређеним
случајевима морају гарантовати и приватном тужиоцу у кривичном поступ
ку. Имајући у виду да је подносилац уставне жалбе имао својство приват
ног тужиоца у кривичном поступку ....... односно да је сагласно закону, по
његовој приватној тужби вођен предметни кривични поступак, Уставни
суд је оценио да је исти овлашћен за подношење уставне жалбе у циљу за
штите Уставом зајамченог права на суђење у разумном року (Уж-372/2008);
– да је дужност суда да кривични поступак спроведе без одлагања, да
правовремено и ефикасно реагује и да благовремено предузме све закон
ске мере у циљу разјашњења чињеничног стања и доношење одлуке. Устав
ни суд наглашава да је у правној држави од изузетне важности доношење
одлука без одлагања како се не би угрозила делотворност судске заштите
Уставом гарантованих права и слобода и како би се повратило и одржало
поверење грађана у судове (Уж-261/2007 и Уж-400/2008);
– да је Суд имао у виду значај питања за подносиоца уставне жалбе, тј.
да је захтевана судска заштита права личности, конкретно части, угледа и
достојанства личности, која имају ранг основних људских права гарантова
них Уставом, те да је „нес умњиво да ова права за приватног тужиоца има
ју посебну важност (Уж-372/2008)“;
– да је подносилац уставне жалбе, оштећени имао неспоран интерес,
односно правни интерес да се кривични поступак спроведе и оконча пре
судом суда, те да је дужност суда „да поступак спроведе без одуговлачења
и да онемогући сваку злоупотребу права која припадају лицима која уче
ствују у поступку да правовремено и ефикасно реагује и да благовремено
предузме све законске мере у циљу разјашњења чињеничног стања и доно
шења одлуке“ (Уж-2654/2009);
– да постојање законом предвиђене могућности да подносилац устав
не жалбе покрене парнични поступак за накнаду штете против окривљене,
по оцени Уставног суда, не доводи у питање његов интерес да се у кривич
ном поступку, који је у својству оштећеног као тужиоца наставио да води
пред надлежним судом, одлучи о кривичној одговорности окривљене. Суд
је при томе имао у виду и одредбу члана 13. Закона о парничном поступку
(„Службени гласни РС“, број 125/04), којом је прописано да је у парничном
поступку суд у погледу постојања кривичног дела и кривичне одговорности
7

Видети Одлуку Уж-2654/2009. од 24. марта 2010. године.
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учиниоца везан за правноснажну прес уду кривичног суда којом се опт у
жени оглашава кривим (Уж-2654/2009).
Указујемо и на то да је управо након Одлуке Уставног суда Србије у
предмет у Уж-372/2008, Европски суд за људска права у Стразбуру заузео
становиште да је уставна жалба од дана доношења ове одлуке у Републици
Србији постала у начелу делотворно правно средство.
III
Суштински разлог због којег сам издвојила мишљење, јес у нерашчи
шћена правна питања, односно дилеме које је својом садржином отворило
Решење у предмет у Уж-175/2009:
прво, коме све Устав у члану 32. јемчи право на правично суђење, и у
оквиру тога право на суђење у разумном року, кад утврђује да „свако има
право да независан и законом већ установљен суд правично и у разумном
року јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основано
сти сумње која је била разлог за покретање поступка...“;
друго, ако је имовински захтев у кривичним поступцима адхезиони зах
тев, односно споредна ствар, да ли неистицање тог захтева, може лишити
оштећеног као приватног тужиоца Уставом зајамченог права на суђење у
разумном року;
треће, да ли се достигнути, односно успостављени ниво пружања за
штите права на суђење у разумном року пред Уставним судом, у однос у на
приватне тужиоце, односно друге оштећене у кривичном поступку може
умањивати и сужавати, и ако може када и под којим условима, те шта су
заправо уставноправни разлози у конкретном случају за сужавање рани
је успостављеног нивоа заштите права на суђење у разумном року оштеће
них у кривичном поступку;
четврто, на темељу којих одредба Устава и/или закона је Уставни суд
засновао своје становиште изражено у образложењу Решења, према коме
подносилац уставне жалбе (као оштећени и/или као приватни тужилац) „не
може истицати да му је у оспореном кривичном поступку повређено пра
во на суђење у разумном року,“ ако у том поступку „није истовремено ис
такао и имовинскоправни захтев“, односно да се „уставно право на суђење
у разумном року не јемчи приватном тужиоцу у кривичном поступку, ко
ји није истакао имовинскоправни захтев у том поступку“;
пето, да ли је досадашња пракса Уставног суда водила јачању заштите
уставних права жртава кривичних, односно казнених дела, и да ли је Устав
ни суд требало да сужава ту заштит у у сит уацији кад из нашег законодав
ства још увек произлази да жртви кривичног дела треба омогућити не само
учешће у поступцима пред државним органима на откривању и кажњава
њу учинилаца кривичних дела, већ и остваривање њених права на потпу
ну сатисфакцију;
шесто, да ли новоустановљена пракса Уставног суда може аболирати су
дове од одговорности за обуставу кривичних поступака покренутих приват
ним тужбама због апсолутне застарелости кривичног гоњења, иако се ради
о поступцима започетим због повреде Уставом зајамчених права приватних
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тужилаца (права на људско достојанство, на телесни интегритет, на имо
вину и др.), која према члану 22. Устава уживају судску заштит у у случа
ју повреде, као и право на уклањање последица које су повредом настале;
седмо, да ли пракса Европског суда за људска права у Стразбуру, која
обезбеђује минималне стандарде заштите људских права, ограничава Устав
ни суд у одлучивању или му омогућава да пружи и већи степен заштите и
да буде мање рестриктиван у примени одредаба о праву на суђење у ра
зумном року, ако за то постоје разлози и основи у нашем домаћем праву;
осмо, каква је заправо пракса Европског суда за људска права у приме
ни члана 6. став 1. Европске конвенције, с обзиром на то да се у образло
жењу Решења наводи нова пракса овог суда према којој се „право на суђе
ње у разумном року може јемчити оштећеном као тужиоцу или приватном
тужиоцу, али само од тренутка када је он истакао свој имовинско правни
захтев у кривичном поступку“ уз позивање на Одлуку Борис Стојановски
против БЈР Македоније, од 6. маја 2010. године, апликација број 41916/04,
став 4. С обзиром на то да став Европског суда није наведен in texto, нити
је ближе наведен предмет, односно захтев подносиоца поменуте апликаци
је, напоменућемо само да се у тој стразбуршкој одлуци ради о супсидијер
ном, а не о приватном тужиоцу.
Није спорно да је у погледу заштите права оштећеног на суђење у ра
зумном року еволуирала пракса Европског суда у Стразбуру. Најпре, она
је заиста била рестриктивна (предмет Acquaviva protiv Francuske, oд 24. ок
тобра 1995), али је Европски суд касније у појединим предметима призна
вао заштит у овог права оштећеном „као самосталног права“ и у случају
кад оштећени у кривичном поступку није истакао одштетни захтев. Суд је
то чинио ако оштећеном национално право даје овлашћење (право) да сам
гони учиниоца кривичног дела, а исход кривичног поступка му даје право
на обештећење, тј. исход казненог поступка је одлучан и за „спорно“ пра
во на обештећење (прес уда Pieniazek protiv Poljske, од 28. септембра 2004),
односно ако се оштећени у казненом поступку није изричито (јасно) одре
као тог права (прес уда Perez prоtiv Francuske од 12. фебруара 2004). У овој
прес уди, Европски суд указује и на то да се прихватањем таквог „новог
приступа“, сагласно циљевима и сврси Конвенције, ограничења поступов
них права из члана 6. став 1. Конвенције, морају рестриктивно тумачити.
И Уставни суд Хрватске је 2008. године променио своју дотадашњу
пракс у, с позивом на пракс у Европског суда и почео пружати ширу устав
ноправну заштит у права на суђење у разумном року у кривичним поступ
цима и лицу које има стат ус оштећеног као тужиоца у кривичном поступ
ку и кад у том поступку није поставио имовинскоправни захтев.8
Из изнетих разлога сам одлучила да у овом предмет у издвојим ми
шљење.
							
Судија,
						
Др Боса М. Ненадић
8

Видети Одлуку U-IIIVs-3511/2006, од 22. октобра 2008. године.
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Недопуштена уставна жалба
(у прекршајном поступку није одлучивано
о правима подносиоца уставне жалбе као оштећеног)
Уставни суд, донео је
РЕШЕЊЕ
Одбацује се уставна жалба З. П. изјављена због повреде права на пра
вично суђење и права на суђење у разумном року, зајемчених одредбом
члана 32. Устава Републике Србије, у прекршајном поступку који се водио
пред Општинским органом за прекршаје у Новом Пазару у предмет у Уп.
11775/06-63.
Образложење
1. З. П. из Новог Пазара, преко пуномоћника М. Х. П, адвоката из Но
вог Пазара, поднео је Уставном суду 28. јануара 2009. године уставну жал
бу због повреде права на правично суђење и права на суђење у разумном
року, зајемчених одредбом члана 32. Устава Републике Србије, у прекршај
ном поступку који се водио пред Општинским органом за прекршаје у Но
вом Пазару у предмет у Уп. 11775/06-63.
У уставној жалби је наведено: да је подносилац уставне жалбе, као оште
ћени поднео захтев за покретање прекршајног поступка против М.П. и К.П,
али да Општински орган за прекршаје у Новом Пазару није у том предме
ту искористио сва законска овлашћења која је имао да прекршајни посту
пак оконча у року од две године од дана поднете прекршајне пријаве, већ
је неоправдано дозволио да наступи апсолутна застарелост за даље вође
ње овог прекршајног поступка; да је подносилац уставне жалбе „незадо
вољан са наступањем апсолутне застарелости за даље вођење прекршај
ног поступка без оправданог разлога“; да код подносиоца постоји и даље
стање сталне узнемирености, напетости у нарушавању његовог приватног
и породичног мира, што орган за прекршаје у законом предвиђеном ро
ку није донео одлуку у овој прекршајној ствари. Подносилац уставне жал
бе је предложио да му „Република Србија накнади нематеријалну штет у за
наступање апсолутне застарелости за даље вођење прекршајног поступка
у предмет у Општинског органа за прекршаје у Новом Пазару Уп. 11775/06
од 12. децембра 2008. године“ у опредељеном новчаном износ у
2. Одредбом члана 170. Устава Републике Србије утврђено је да се устав
на жалба може изјавити против појединачних аката или радњи државних
органа или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се
повређују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене
Уставом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за
њихову заштит у. Поступак по уставној жалби се, у смислу члана 175. став
3. Устава, уређује законом.
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Одредба члана 82. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник
РС“, број 109/07) садржински је идентична одредби члана 170. Устава.
Из наведених одредаба Устава и Закона произлази да је једна од прет
поставки за изјављивање уставне жалбе да су Уставом зајемчена права и
слободе повређена или ускраћена лицу које подноси уставну жалбу.
3. Уставни суд је у спроведеном претходном поступку утврдио: да је
оштећени, овде подносилац уставне жалбе, 21. новембра 2006. године Оп
штинском органу за прекршаје у Новом Пазару поднео захтев за покрета
ње прекршајног поступка против М. П. и К. П., због прекршаја из члана
22. Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама и становима на територији
општине Нови Пазар; да је у поднетом захтеву наведено, између осталог, и
то да су „пријављени сместили своје дете старо 4–5 месеци, од чијег плача
и галаме је немогуће заспати“ и да се непоштовање кућног реда од стране
пријављених „манифестује буком, галамом и звуцима из њихових просто
рија, а посебно у време дневног и ноћног одмора“; да у поднетом захтеву
није садржан предлог за остваривање имовинскоправног захтева оштеће
ног; да је решењем Општинског органа за прекршаје општине Нови Пазар
Уп. 11775/06-63 од 12. децембра 2008. године обустављен прекршајни по
ступак против окривљених М. П. и К. П. због наступања апсолутне заста
релости за даље вођење прекршајног поступка.
4. Одредбом члана 32. став 1. Устава зајемчено је право на правично
суђење тако што је утврђено да свако има право да независан, непристра
сан и законом већ установљен суд, правично и у разумном року, јавно рас
прави и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње ко
ја је била разлог за покретање поступка, као и о опт ужбама против њега.
Одредбама Закона о прекршајима („Службени гласник СРС“, број 44/89
и „Службени гласник РС“, бр. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94,
16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 и 55/04), који је важио у време вођења пред
метног прекршајног поступка, између осталог је било прописано: да оште
ћени има право да сам или преко свог законског заступника или пуномоћ
ника подноси захтев за покретање прекршајног поступка, као и доказе,
ставља предлоге и истиче имовинскоправни захтев за накнаду штете или
повраћај ствари (члан 138. став 2. тач. 1. и 2); да предлог за остваривање
имовинскоправног захтева у прекршајном поступку може поднети лице
које је овлашћено да такав захтев остварује у парници, најкасније до доно
шења првостепеног решења о прекршају (члан 160. став 1); да ће се, ако је
захтев за покретање прекршајног поступка решењем одбачен или је прекр
шајни поступак обустављен, оштећени упутити да свој имовинскоправни
захтев оствари у парници и да против одлуке о имовинскоправном захтеву
оштећени има право жалбе (члан 161. ст. 2. и 4); да ће се, кад првостепени
орган за прекршаје утврди да не постоје услови за покретање прекршајног
поступка, захтев решењем одбацити (члан 180. став 1); да не постоје усло
ви за покретање прекршајног поступка, између осталог и кад је наступи
ла застарелост за покретање прекршајног поступка (члан 180. став 2. тачка
4); да ће се решење из става 1. овог члана доставити подносиоцу захтева, а
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оштећени ће се обавестити да имовинскоправни захтев може остварити у
парници (члан 180. став 3).
5. Уставни суд је утврдио да се подносилац уставне жалбе овом суду
обраћа у својству оштећеног и подносиоца захтева за покретање прекр
шајног поступка због прекршаја из члана 22. Одлуке о кућном реду у стам
беним зградама и становима на територији општине Нови Пазар, који по
ступак је решењем Општинског органа за прекршаје општине Нови Пазар
Уп. 11775/06-63 од 12. децембра 2008. године обустављен због наступања
апсолутне застарелости.
Полазећи од одредбе члана 32. став 1. Устава и оцењујући природу оспо
реног прекршајног поступка, Уставни суд је утврдио да само окривљеном
у таквом поступку могу бити повређена права на правично суђење и су
ђење у разумном року. Наиме, предмет прекршајног поступка представља
утврђивање постојања прекршаја прописаног општинском Одлуком о кућ
ном реду у стамбеним зградама и становима на територији општине Но
ви Пазар и утврђивање прекршајне одговорности окривљених, па се евен
туалним нарушавањем процесних гаранција из члана 32. став 1. Устава у
овом прекршајном поступку могу повредити само права окривљених, а не
и оштећеног. И поред тога што одредбе члана 138. став 2. Закона о прекр
шајима овлашћују оштећеног да предузима одређене процесне радње, по
оцени Уставног суда, у овом прекршајном поступку није одлучивано о пра
вима подносиоца уставне жалбе, па стога подносилац не може бити леги
тимисан да изјави уставну жалбу због повреде права из члана 32. став 1.
Устава. Уставни суд је овакав став већ изразио у решењу Уж-278/2009 од 14.
маја 2009. године, у коме је одбацио уставну жалбу истог подносиоца, изја
вљену преко истог пуномоћника, а која се односила на прекршајни посту
пак вођен због истог прекршаја.
Уставни суд указује и на то да је, одлучујући у овом предмет у, имао у
виду и критеријум Европског суда за људска права, према коме се правна
заштита за повреду права на суђење у разумном року може пружати само
онда када се ради о правима која су призната у домаћем праву и која су,
у најмању руку, заснована на аргументованим наводима: „Спор мора би
ти искрен и озбиљан; он се не мора односити на само постојање појединог
права, већ обу хвата и питање обима тог права и начина на који се то пра
во може користити; најзад, резултат поступка мора имати директан утицај
на право о коме се ради“ (видети прес уду Pudas v. Sweden).
Имајући у виду наведено, Уставни суд је поднет у уставну жалбу одба
цио као недопуштену, сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 4) Закона о
Уставном суду, јер не постоје претпоставке утврђене Уставом и Законом за
вођење поступка и одлучивање.
6. С обзиром на све наведено, Уставни суд је, на основу одредбе члана
46. тачка 9) Закона о Уставном суду, решио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: Уж-142/2009 од 24. новембра 2011. године
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Уставне жалбе из области грађанског права
Повреда права на суђење у разумном року
из члана 32. став 1. Устава
Уставни суд, донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба М. П. и утврђује се да је у парничном поступ
ку који се водио пред Трећим општинским судом у Београду у предмет у П.
3073/98 повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном
року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије.
2. Утврђује се право подносиоца уставне жалбе на накнаду нематери
јалне штете, које може остварити на начин предвиђен одредбама члана 90.
Закона о Уставном суду.
3. Налаже се надлежном суду да предузме све мере како би се парнич
ни поступак из тачке 1. окончао у најкраћем року.
Образложење
1. М. П. из Београда је 2. јул 2009. године поднео Уставном суду устав
ну жалбу због повреде права на суђење у разумном року из члана 32. став
1. Устава Републике Србије у парничном поступку који се водио пред Тре
ћим општинским судом у Београду у предмет у П. 3073/98.
Подносилац уставне жалбе истиче да је протекло 11 и по година од по
кретања предметног парничног поступка и да парница још није правно
снажно окончана, па сматра да је, у конкретном случају, повређено његово
право на суђење у разумном року. Предлаже да Уставни суд усвоји устав
ну жалбу, да му утврди право на накнаду штете и наложи редовним судо
вима да окончају поступак у разумном року.
2. Сагласно одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жал
ба се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа
или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују
или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом, ако
су исцрпљена или нису предвиђена друга правна средства за њихову заштиту.
Према одредби члана 82. став 2. Закона о Уставном суду („Службени
гласник РС“, број 109/07), уставна жалба се може изјавити и ако нису исцр
пљена правна средства, у случају када је подносиоцу жалбе повређено пра
во на суђење у разумном року.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама захтева истакнутог у њој, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
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3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у списе пред
мета Трећег општинског суда у Београду П. 3073/98 и утврдио следеће чи
њенице и околности од значаја за одлучивање у овој уставноправној ствари:
М. П. (овде подносилац уставне жалбе), Б. П. и С. П. су 2. новембра
1998. године поднели Трећем општинском суду у Београду тужбу против С.
Ј, ради неоснованог обогаћења. У тужби је наведено: да су парничне стран
ке сувласници куће у улици В. И. бр. 53 у Б., и да тужена од новембра 1997.
године неовлашћено са члановима своје породице користи целу непокрет
ност; да тужиоци траже да првостепени суд обавеже тужену да им на име
неоснованог обогаћења исплати одговарајуће новчане износе. Предмет је
заведен под бројем П. 3073/98.
Тужена – противт ужиља је 13. октобра 2003. године поднела против
тужбу против тужилаца – противт ужених.
Првостепени суд је 24. фебруара 2004. године усвојио предлог тужене –
противт ужиље и донео решење П. 3073/98 којим је одредио мировање по
ступка у овој правној ствари.
Тужиоци – противт ужени су 17. маја 2004. године предложили да пр
востепени суд настави с поступком у овој правној ствари, имајући у виду
да је протекло три месеца од дана наступања мировања поступка.
Тужиоци – противт ужени су 20. новембра 2004. године опет тражили
да се настави поступак у овој парници, а првостепени суд је следеће рочи
ште за главну расправу одржао 24. фебруара 2005. године.
Имајући у виду да су тужиоци – противт ужени тужили и Г. М. Б. (та
кође сувласник куће у улици В. И. бр. 53 у Б.) ради неоснованог обогаће
ња, првостепени суд је 24. марта 2006. године одлучио да споји парнице П.
3073/98 и П. 1364/02, ради заједничког расправљања.
Трећи општински суд у Београду је 10. новембра 2006. године донео
прес уду П. 3073/98, којом је: у ставу првом изреке усвојио тужбени захтев
тужилаца и обавезао тужене да солидарно исплате тужиоцима одговара
јуће новчане износе за период од 1. јануара 1998. до 30. априла 2005. годи
не, са законском затезном каматом; у ставу другом изреке обавезао тужене
да солидарно исплате тужиоцима трошкове парничног поступка. У обра
зложењу првостепене прес уде је, поред осталог, наведено: да је суд нес ум
њиво утврдио да су парничне странке тит улари права својине са одгова
рајућим идеалним деловима на породичној кући у ул. В. И. бр. 53 у Б. и да
је тужена С. Ј. 5. октобра 1997. године преузела кључеве од наведене непо
кретности без сагласности осталих сувласника, те да тужене искључиво и
једино користе наведену кућу, онемогућавајући тужиоце да исту користе;
да тужене нис у платиле тужиоцима закупнину за коришћење њиховог де
ла куће сразмерно њиховим сусвојинским уделима и да није спроведен по
ступак физичке деобе наведене непокретности; да је полазећи од утврђе
ног чињеничног стања првостепени суд нашао су у конкретном случају
испуњени услови из члана 219. Закона о облигационим односима, којим је
предвиђено да, кад неко употреби туђу ствар у своју корист, ималац може
захтевати да му овај накнади корист коју је имао од употребе; да је суд, у
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смислу одредбе члана 103. став 6. Закона о парничном поступку, одбацио
као неуредну противт ужбу тужене – противт ужиље С. Ј., коју је написао и
потписао пуномоћник који је адвокат; да у њеном тужбеном захтеву није
опредељен новчани износ који се захтева, правни основ по коме се тражи
исплата новца и да нис у достављени релевантни докази који би потврди
ли чињеничне тврдње тужене – противт ужиље С. Ј., те је суд одлучио као
у ставу другом изреке. Првостепена прес уда је 10. маја 2007. године отпра
вљена парничним странкама.
Поступајући по предлогу тужилаца за исправку очигледне грешке у
писању првостепене прес уде, Трећи општински суд у Београду је 16. маја
2007. године донео решење П. 3073/98, којим је исправио првостепену пре
суду, тако што је додао други став изреке да се одбацује противт ужба ту
жене – противт ужиље С. Ј.
Поступајући по жалби тужених против првостепене пресуде, Окружни
суд у Београду је 12. марта 2008. године донео решење Гж. 9698/07, којим
је вратио списе предмета првостепеном суду ради спровођења извиђајних
радњи, имајући у виду да не постоје подаци да ли је пуномоћник тужених
потписао повратнице о уручењу првостепене прес уде и решења.
Првостепени суд је 20. октобра 2008. године одржао рочиште ради спро
вођења извиђајних радњи и након тога је доставио Окружном суду у Бео
граду списе предмета, ради одлучивања о жалби.
Апелациони суд у Београду је 21. октобра 2010. године донео решење
Гж. 9438/10, којим се огласио стварно ненадлежним за одлучивање о жал
би тужених изјављеној против првостепене пресуде, па је предмет уступио
Вишем суду у Београду, као стварно и месно надлежном суду.
4. Одредбом члана 32. став 1. Устава је утврђено да свако има право да
независан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у ра
зумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама,
основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о оп
тужбама против њега.
Одредбама Закона о парничном поступку („Службени гласник СФРЈ“,
бр. 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 72/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90,
27/90 и 35/91 и „Службени лист СРЈ“, бр. 27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98 и
3/02) (у даљем тексту раније важећи ЗПП), који је важио у време подноше
ња тужбе у предметном парничном поступку, било је прописано да је суд
дужан да настоји да се поступак спроведе без одуговлачења и са што мање
трошкова и да онемогући сваку злоупотребу права која странкама припа
дају у поступку (члан 10); да поступак мирује док једна странка не предло
жи да се поступак настави и да се овакав предлог не може ставити пре не
го што протекну три месеца од дана кад је наступило мировање поступка
(члан 217. став 2).
Одредбама Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“,
број 125/04), који је ступио на снагу 23. фебруара 2005. године и који се од
тог момента примењивао на парнични поступак поводом кога је поднета
уставна жалба, је прописано: да странка има право да суд одлучи о њеним
захтевима и предлозима у разумном року и да је суд дужан да настоји да се
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поступак спроведе без одуговлачења и са што мање трошкова (члан 10); да
се прес уда мора писмено израдити у року од осам дана од доношења и да
у сложенијим предметима суд може одложити писмену израду прес уде за
још 15 дана (члан 341. став 1).
5. Разматрајући наводе и разлоге уставне жалбе са становишта Уста
вом зајемченог права на суђење у разумном року, а полазећи од утврђених
чињеница и околности које се односе на оспорени судски поступак, Устав
ни суд је утврдио да је овај облигационоправни спор покренут 2. новембра
1998. године, подношењем тужбе Трећем општинском суду у Београду и да
се предмет сада налази у другостепеној фази одлучивања.
Оцењујући период у однос у на који је Уставни суд надлежан да испи
тује повреду права на суђење у разумном року, Суд констат ује да је пери
од у коме се грађанима Србије јемче права и слободе утврђене Уставом и
обезбеђује уставнос удска заштита у поступку по уставној жалби почео да
тече 8. новембра 2006. године, даном ступања на снагу Устава Републике
Србије. Међутим, полазећи од тога да судски поступак по својој природи
представља јединствену целину која започиње покретањем поступка, а за
вршава се доношењем одлуке којом се поступак окончава, Уставни суд је
оценио да се ради утврђивања оправданости дужине трајања поступка мо
ра узети у обзир и стање предмета на дан 8. новембра 2006. године и да су,
у конкретном случају, испуњени услови да се приликом оцене да ли се до
садашње трајање поступка може сматрати разумним или не може, узме у
обзир целокупан период од подношења тужбе.
У том смислу, Уставни суд је утврдио да ова парница до сада траје 12 и
по година, што само по себи указује на чињеницу да поступак није окончан
у оквиру разумног рока. С обзиром на наведено, Уставни суд налази да се и
поред тога што је појам разумне дужине трајања једног судског поступка ре
лативна категорија која зависи од низа чинилаца – сложености чињеничних
и правних питања у конкретном предмет у, понашања подносиоца уставне
жалбе као странке у поступку, поступања надлежних судова који воде посту
пак и природе захтева, односно значаја права о коме се у поступку распра
вља за подносиоца, дванаестоипогодишње трајање ове парнице не може се
оправдати ниједним од претходно наведених чинилаца. Имајући у виду да у
овом предмет у није било сложених чињеничних и правних питања која би
се одразила на дужину трајања поступка, Уставни суд сматра да се не може
прихватити да је разумно да парница траје 12 и по година, те да се стога ова
ко дуго трајање судског поступка једино може приписати неделотворности
надлежних судова. Неажурно поступање Трећег општинског суда у Београ
ду се најпре огледа у чињеници да је првостепени суд, у смислу одредбе чла
на 217. став 2. раније важећег ЗПП, наставио поступак у овој правној ствари
тек након девет месеци од дана подношења предлога тужилаца – противт у
жених. Уставни суд је утврдио да је наведеном првостепеном суду требало
недопустиво много времена да изради писмени отправак пресуде П. 3073/98,
која је донета 10. новембра 2006. године, а отправљена парничним странка
ма тек 10. маја 2007. године, узимајући у обзир одредбу члана 341. став 1. За
кона о парничном поступку. Поред тога, треба истаћи и да Окружни суд у
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Београду, као надлежни суд за одлучивање о жалби против наведене прво
степене пресуде, сноси одговорност за неразумно дуго трајање овог парнич
ног поступка, јер је тек након осам месеци вратио списе предмета првостепе
ном суду ради спровођења извиђајних радњи. У том контексту, Уставни суд
истиче да је у таквим процесним сит уацијама од посебне важности да пр
востепени суд благовремено утврди чињенице које су битне за одлучивање
другостепеног суда о жалби, како се не би непотребно пролонгирала парни
ца. Супротно томе, Трећи општински суд у Београду је одржао рочиште ра
ди спровођења извиђајних радњи тек након седам месеци од дана враћања
списа предмета. Будући да другостепени суд две и по године није одлучио о
основаности жалбе тужених изјављене против наведене првостепене пре
суде, Уставни суд указује на пресуду Европског суда за људска права у пред
мет у Плазонић против Хрватске, од 6. марта 2008. године (број апликације
26455/04, ст. 60–63) у коме је критикован став Уставног суда Хрватске, који
није нашао повреду права на суђење у разумном року у поступцима у који
ма су судови били неактивни укупно годину и по у једном, и преко две годи
не у другом, а радило се о поступцима који нису били сложени.
Из изнетих разлога, Уставни суд је оценио да је, у конкретном случају,
повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року из
члана 32. став 1. Устава, па је уставну жалбу усвојио, сагласно одредби чла
на 89. став 1. Закона о Уставном суду, те је одлучио као у тачки 1. изреке.
6. На основу члана 89. став 2. Закона о Уставном суду, Уставни суд је у
тачки 2. изреке одлучио да се правично задовољење подносиоца уставне
жалбе због утврђене повреде права на суђење у разумном року, у конкрет
ном случају, оствари утврђивањем права на накнаду нематеријалне штете,
на начин предвиђен одредбама члана 90. Закона, а у тачки 3. изреке нало
жио надлежном суду да предузме све неопходне мере како би се парнични
поступак из тачке 1. изреке окончао у најкраћем року.
7. Полазећи од свега наведеног, Уставни суд је, на основу одредбе члана
45. тачка 9) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: Уж-1230/2009 од 22. септембра 2011. године

Нема повреде права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава,
ни права на рад из члана 60. Устава
Уставни суд, донео је
ОДЛУКУ
Одбија се као неоснована уставна жалба О. Ц. Ф. из Суботице изјавље
на против пресуде Општинског суда у Суботици П1. 14/08 од 24. септембра
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2008. године, пресуде Окружног суда у Суботици Гж. I 260/08 од 27. новем
бра 2008. године и прес уде Врховног суда Србије Рев. II 450/09 од 2. апри
ла 2009. године.
Образложење
1. О. Ц. Ф из Суботице, преко пуномоћника С. Ј., адвоката из Суботице,
поднела је Уставном суду 25. маја 2009. године уставну жалбу против пре
суде Општинског суда у Суботици П1. 14/08 од 24. септембра 2008. године,
прес уде Окружног суда у Суботици Гж. I 260/08 од 27. новембра 2008. го
дине и прес уде Врховног суда Србије Рев. II 450/09 од 2. априла 2009. годи
не, због повреде права на правично суђење из члана 32. став 1. Устава Ре
публике Србије, права на рад из члана 60. став 1. Устава и „права на правну
заштит у за случај престанка радног односа (члан 60. став 3. Устава Србије)“.
У уставној жалби се, између осталог, наводи: да је решење АД „Т.“ из
Суботице незаконито, јер у изреци решења није наведено „конкретно вре
ме извршења радње која је довела до доношења решења о отказу“ угово
ра о раду, што представља одлучну чињеницу за утврђивање основаности
приговора застарелости; да Општински суд у Суботици није утврдио ка
да је решење о отказу уговора о раду достављено подноситељки; да је дру
гостепени суд без отварања главне расправе „произвољно“ утврдио чиње
ницу да је штета настала у периоду од осам и по месеци, од 1. јануара 2007.
године до 18. августа 2007. године, када је извршеним пописом утврђен ма
њак. У уставној жалби се такође наводи да отказ уговора о раду није извр
шен у законском року од три месеца“, јер је „неко“ примио решење о отка
зу 19. новембра 2007. године, а застарелост је наступила 18. новембра 2007.
године. По мишљењу подноситељке, “директор је био свестан да се накна
да штете може тражити само у случају ако су повреде радних обавеза учи
њене кривицом радника.“, али је у другом ставу изреке решења ипак наве
дено да је крајњом непажњом проузрокована материјална штета“, из чега
произлази да послодавац „није био сигуран у погледу карактера настан
ка повреда радних обавеза“. Уставном жалбом се предлаже да Уставни суд
поништи оспорене акте и дос уди подноситељки трошкове заступања пред
овим судом у износ у од 25.000 динара.
2. Сагласно одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жалба
се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа
или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повре
ђују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уста
вом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њи
хову заштит у.
У току поступка пружања уставнос удске заштите, поводом испитива
ња основаности уставне жалбе у границама истакнутог захтева, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
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3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у оспорене ак
те и документацију приложену уз уставну жалбу и утврдио следеће чиње
нице и околности од значаја за доношење одлуке по овој уставној жалби:
Оспореном прес удом Општинског суда у Суботици П1. 14/08 од 24.
септембра 2008. године одбачена је тужба О. Ц. Ф из Суботице, овде под
носитељке уставне жалбе, којом је тражила да се огласи ништавим реше
ње туженог АД „Т.“ из Суботице број 02-120/2-07 од 2. новембра 2007. го
дине (став 1); одбијен је тужбени захтев подноситељке којим је тражила да
се поништи решење туженог број 02-13/13-3-07 од 15. новембра 2007. го
дине о отказу уговора о раду и да се обавеже тужени да подноситељку вра
ти на рад (став 2); делимично је усвојен противт ужбени захтев и обавеза
на подноситељка уставне жалбе да туженом на име накнаде штете исплати
износ од 613. 460, 30 динара са припадајућом каматом (став 4); одбијен је
противт ужбени захтев туженог преко дос уђеног износа (став 5); подно
ситељка је обавезана да накнади тужиоцу трошкове парничног поступка
(став 6). У образложењу оспорене првостепене прес уде се наводи да је ре
шењем туженог број 02-120/2-07 од 2. новембра 2007. године подноситељ
ка уставне жалбе обавезана да накнади штет у коју је крајњом непажњом
проузроковала послодавцу. У погледу захтева да се огласи ништавим на
ведено решење, првостепени суд је оценио да подноситељка нема правни
интерес да оспорава одлуку туженог о одговорности за штет у, јер се она не
може извршити без пристанка подноситељке. С тим у вези, истакнуто је
да се у поступку пред судом не одлучује о законитости одлуке послодавца
којом је утврђена одговорност запосленог за штет у, већ суд на основу чи
њеница које сам утврди одлучује о праву послодавца на накнаду штете. У
образложењу првостепене прес уде се такође наводи да је решењем туже
ног број 02-13/13-3-07 од 15. новембра 2007. године утврђено да подноси
тељки уставне жалбе престаје радни однос отказом уговора о раду са да
ном 15. новембар 2007. године, због тога што је својом кривицом учинила
тежу повреду радне обавезе утврђену чланом 128. тачка 3. Колективног уго
вора и уговора о раду, тако што је крајњом непажњом проузроковала ма
теријалну штет у послодавцу у износ у од 613. 460, 30 динара, на тај начин
што је као заменик пословође пропустила да предузме све неопходне рад
ње како би продајни објекат пословао без негативне разлике која је утвр
ђена приликом инвентара извршеног 18. августа 2007. године. Општински
суд у Суботици је оценио неоснованим наводе подноситељке да није утвр
ђено када је причињена штета и којом радњом, јер је тужени спровео по
ступак пред Комисијом, формираном ради утврђивања материјалне одго
ворности за повреду радне обавезе, у току кога је подноситељка уставне
жалбе дала своју изјаву, а у решењу туженог је наведено када је штета при
чињена. Такође је оцењен неоснованим приговор застарелости, с обзиром
на то да је инвентар извршен 18. августа 2007. године, а решење о отказу
је донето 15. новембра 2007. године, из чега произлази да је уговор о раду
отказан у складу са одредбама члана 129. став 3. Колективног уговора ту
женог и члана 184. став 1. Закона о раду, према којима послодавац може
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отказати уговор о раду у року од три месеца од дана сазнања за чињенице
које су основ за давање отказа, односно у року од шест месеци од дана на
ступања чињеница које су основ за давање отказа. Суд је такође утврдио
да је 5. октобра 2007. године подноситељки упућено писмено упозорење о
постојању отказног разлога, а истог дана је затражено мишљење синдикал
не организације, које је достављено туженом 12. октобра 2007. године. Оп
штински суд у Суботици је, с обзиром на изложено, нашао да је неоснован
тужбени захтев подноситељке уставне жалбе за поништај предметног ре
шења о отказу уговора.
Против наведене оспорене прес уде подноситељка је изјавила жалбу
Окружном суду у Суботици, која је одбијена као неоснована оспореном
прес удом тог суда Гж. I 260/08 од 27. новембра 2008. године. У образложе
њу другостепене прес уде је, поред осталог, оцењено да је првостепени суд
правилно применио материјално право, када је одбио тужбени захтев под
носитељке уставне жалбе. Другостепени суд је нашао да није основан при
говор застарелости, јер се у конкретном случају ради о проузроковању имо
винске штете послодавцу која је настала у периоду од осам и по месеци, од
1. јануара 2007. године до 18. августа 2007. године, када је извршеним попи
сом утврђен мањак робе. Полазећи од тога да ове радње представљају тежу
повреду радне обавезе у продуженом трајању, чији почетак се везује за вре
ме предузимања последње радње извршења, а имајући у виду да је решење
о отказу донето 15. новембра 2007. године, тај суд је закључио да није про
шао рок од три месеца предвиђен одредбом члана 184. став 1. Закона о ра
ду. Другостепени суд је, с обзиром на изложено, оценио да су неосновани
жалбени наводи да у решењу о отказу уговора о раду није наведено време
извршења радње која је довела до отказа, јер то решење садржи наводе о
временском периоду који је обухваћен извршеним пописом робе у продај
ном објект у, као и дат ум вршења пописа, што је довољно за утврђење на
станка повреде радне обавезе за коју се терети подноситељка уставне жал
бе. Према оцени тог суда, у првостепеној прес уди је образложено у чему се
састоји крајња непажња на страни подноситељке и утврђена узрочна веза
између неправилног рада подноситељке и настанка штете.
Подноситељка уставне жалбе је Врховном суду Србије изјавила ревизи
ју против прес уде Окружног суда у Суботици Гж. I 260/08 од 27. новембра
2008. године. Врховни суд Србије је, на седници одржаној 2. априла 2009.
године, донео оспорену прес уду Рев. II 450/09, којом је одбацио као недо
звољену ревизију у делу у који се односи на решење туженог којим је под
носитељки утврђена обавеза накнаде штете, а у преосталом делу је реви
зију одбио као неосновану. У образложењу оспорене ревизијске одлуке је,
између осталог, наведено да су нижестепени судови правилно оценили да
је подноситељка уставне жалбе пропустила да предузме све потребне рад
ње како би продајни објекат пословао без негативне разлике, која је утвр
ђена приликом инвентара 18. августа 2007. године и, с тим у вези, правил
но оценили приговор застарелости могућности давања отказа. Врховни суд
Србије је, имајући увиду да је подноситељка у тужби као вредност предмета
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спора означила износ који је испод граничног износа за дозвољеност ре
визије, одбацио ревизију у делу који се односи на одлуку о захтеву за огла
шавање ништавим решења којим је утврђена њена обавеза накнаде штете.
4. Одредбама члана 32. став 1. Устава, чија повреда се истиче у устав
ној жалби, утврђено је да свако има право да независан, непристрасан и
законом већ установљен суд, правично и у разумном року, јавно расправи
и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била
разлог за покретање поступка, као и о опт ужбама против њега.
У уставној жалби се такође истиче повреда права на рад из члана 60.
ст. 1. и 3. Устава, али је Уставни суд, полазећи од садржине уставне жалбе,
оценио да се подноситељка у суштини позива на повреду права на прав
ну заштит у за случај престанка радног односа, зајемченог чланом 60. став
4. Устава.
За одлучивање о уставној жалби од значаја су и следеће одредбе Зако
на о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05), којима је, пре измена
и допуна овог закона објављених у „Службеном гласнику РС“, број 54/09,
било прописано: да постојање штете, њену висину, околности под којима
је настала, ко је штет у проузроковао и како се накнађује – утврђује посло
давац, у складу са општим актом, односно уговором о раду (члан 163. став
5), а ако се накнада штете не оствари у складу са одредбама става 5. овог
члана, о накнади штете одлучује надлежни суд (став 6); да послодавац може
запосленом да откаже уговор о раду ако за то постоји оправдани разлог ко
ји се односи на радну способност запосленог, његово понашање и потребе
послодавца, поред осталог, ако запослени својом кривицом учини повреду
радне обавезе утврђене општим актом или уговором о раду (члан 179. став
1. тачка 2)); да је послодавац дужан да пре отказа уговора о раду у случају
из члана 179. тач. 1) – 6) овог закона запосленог писменим путем упозори
на постојање разлога за отказ уговора о раду и да му остави рок од најма
ње пет радних дана од дана достављања упозорења да се изјасни на наво
де из упозорења (члан 180. став 1); да је послодавац дужан да упозорење
из члана 180. овог закона достави на мишљење синдикат у чији је запосле
ни члан (члан 181. став1); да отказ уговора о раду из члана 179. тач. 1), 2),
3), 5) и 6) овог закона послодавац може дати запосленом у року од три ме
сеца од дана сазнања за чињенице које су основ за давање отказа, односно
у року од шест месеци од дана наступања чињеница које су основ за дава
ње отказа (члан 184. став 1); да запосленом престаје радни однос даном до
стављања решења осим ако овим законом или решењем није одређен дру
ги рок (члан 185. став 5).
5. Оцењујући основаност уставне жалбе са становишта права на пра
вично суђење, а крећући се у границама захтева и навода уставне жалбе,
Уставни суд најпре констат ује да је његова надлежност у поступку по устав
ној жалби ограничена на утврђивање да ли је појединачним актом или рад
њом државних органа или организација којима су поверена јавна овлашће
ња повређено или ускраћено уставно право подносиоца. Уставни суд није
надлежан да врши проверу утврђених чињеница и начина на који су судови
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и други државни органи и организације којима су поверена јавна овла
шћења тумачили позитивноправне прописе. Уставни суд указује да је из
ван његове надлежности да процењује правилност закључака судова или
других органа у погледу оцене доказа, осим уколико је ова оцена очиглед
но произвољна, односно ако је примена закона била очигледно арбитрер
на или дискриминаторска.
Уставни суд је оценио да су оспорене одлуке образложене, да се засни
вају на уставноправно прихватљивој примени материјалног права и да за
довољавају захтеве правичности из члана 32. став 1. Устава. У вези са тим,
Уставни суд је утврдио да су разлози на којима подносилац заснива тврд
њу о повреди права на правично суђење већ истицани у жалби, а потом и
у ревизији, да су ти разлози цењени у оспореним одлукама, као и да се њи
ма не доводи у сумњу правилност оспорене прес уде Врховног суда Срби
је, нити се указује на арбитрерност у одлучивању.
Уставни суд налази да нису уставноправно прихватљиви наводи устав
не жалбе који се односе на одговорност за повреду радне обавезе, а који се
заснивају на погрешном уверењу подноситељке да проузроковање штете
крајњом непажњом потврђује одс уство кривице на страни запосленог, те
да суд, када одлучује о захтеву за накнаду штете, није овлашћен да утврђује
чињенице које Комисија није утврдила. С тим у вези, Уставни суд конста
тује да је одредбом члана 113. став 1. Колективног уговора туженог од 22.
децембра 2005. године прописано да је запослени одговоран за штет у коју
на раду или у вези са радом, намерно или крајњом непажњом проузрокује
послодавцу, у складу са законом и овим колективним уговором. Сагласно
одредби члана 128. став 3. наведеног Колективног уговора, послодавац мо
же запосленом да откаже уговор о раду ако за то постоји оправдани разлог
који се односи на радну способност запосленог, његово понашање и потре
бе послодавца и то ако запослени својом кривицом учини повреду радне
обавезе утврђене овим колективним уговором и уговором о раду. Одред
бом члана 26. уговора о уређивању међусобних права, обавеза и одговор
ности од 20. децембра 2005. године предвиђено је, поред осталог, да по
слодавац може запосленом да откаже уговор о раду, ако својом кривицом
учини тежу повреду радне обавезе везану за радно место – проузрокова
ње имовинске штете послодавцу, радњама и пропустима одговорног лица,
због исказане разлике у попис у, а која штета прелази износ од две просеч
не зараде одговорног лица у последња три месеца. Полазећи од наведеног,
Уставни суд је закључио да је оцена законитости одлуке о престанку рад
ног односа, у конкретном случају, зависила и од субјективног односа под
носитељке према учињеној повреди радне обавезе, те је правилна примена
материјалног права изискивала оцену суда о томе да ли је у поступку отка
за уговора о раду утврђена кривица подноситељке, која се огледа у намери
или крајњој непажњи.
Имајући у виду све наведено, Уставни суд је утврдио да прес удом Оп
штинског суда у Суботици П1. 14/08 од 24. септембра 2008. године, прес у
дом Окружног суда у Суботици Гж. I 260/08 од 27. новембра 2008. године и
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прес удом Врховног суда Србије Рев. II 450/09 од 2. априла 2009. године ни
је повређено право подноситељке уставне жалбе на правично суђење, за
јемчено чланом 32. став 1. Устава.
Полазећи од напред дате оцене о повреди права на правично суђење,
Уставни суд је оценио да оспореним актима подноситељки није повређено
ни право на рад зајемчено чланом 60. Устава, посебно због тога што су о за
конитости одлуке о престанку радног односа подноситељке уставне жалбе
одлучивали судови у три инстанце.
С обзиром на изложено, Уставни суд је, сагласно одредби члана 89.
став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), од
био уставну жалбу као неосновану.
6. На основу изнетог и одредбе члана 45. тачка 9) Закона о Уставном су
ду, Уставни суд је донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-796/2009 од 22. септембра 2011. године

Нема повреде права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава, ни
права на правно средстиз члана 36. став 2. Устава
Уставни суд, донео је
ОДЛУКУ
Одбија се као неоснована уставна жалба малолетне В. М. изјављена про
тив решења Врховног суда Србије Сгзз. 215/09 од 16. априла 2009. године.
Образложење
1. Малолетна В. М. из Сечња, коју заступа законски заступник отац М.
М. из Сечња је, преко пуномоћника М. М., адвоката из Руме, поднела Устав
ном суду 9. јуна 2009. године уставну жалбу против решења Врховног суда
Србије Сгзз. 215/09 од 16. априла 2009. године, због повреде права на пра
вично суђење зајемченог одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Срби
је и права на правно средство зајемченог одредбом члана 36. став 2. Устава.
У уставној жалби се наводи да је Врховни суд Србије одбацио захтев
за заштит у законитости подноситељке као недозвољен, иако је захтев из
јављен по једином основу по коме се може поднети, у смислу одредаба За
кона о парничном поступку, а у захтеву је детаљно образложено у чему се
огледа незаконито располагање странака. Подноситељка је предложила да
Уставни суд усвоји уставну жалбу и поништи оспорено решење Врховног
суда Србије.
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2. Сагласно одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жалба
се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа
или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повре
ђују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уста
вом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њи
хову заштит у.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама захтева истакнутог у њој, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у целокупну
документацију приложену уз уставну жалбу и утврдио следеће чињенице
и околности од значаја за одлучивање:
Подноситељка уставне жалбе је као тужиља у парничном поступку ко
ји је претходио уставнос удском, поднела захтев за заштит у законитости
против пресуде Окружног суда у Зрењанину Гж. 2092/08 од 6. јануара 2009.
године, у коме је истакла да је наведеном прес удом учињена битна повре
да парничног поступка из члана 361. став 1. и став 2. тач. 5) и 12) Закона о
парничном поступку.
Оспореним решењем Врховног суда Србије Сгзз. 215/09 од 16. апри
ла 2009. године одбачен је као недозвољен захтев за заштит у законито
сти подноситељке уставне жалбе поднет против прес уде Окружног суда у
Зрењанину Гж. 2092/08 од 6. јануара 2009. године. У образложењу решења
је наведено да странка, као и јавни тужилац, може изјавити захтев за за
штит у законитости само због битне повреде одредаба парничног поступ
ка из члана 361. став 2. тачка 5) Закона о парничном поступку, а не и због
других битних повреда одредаба парничног пос тупка, нити због погре
шне примене материјалног права. У образложењу решења је такође на
ведено да се у захтеву за заштит у законитос ти подноситељка формално
позвала на битну повреду одредбе члана 361. став 2. тачка 5) Закона о пар
ничном поступку, али притом није навела разлоге који се могу подвести
под ту битну повреду, те да формално позивање подноситељке на законом
прописан разлог за изјављивање захтева за заштит у законитости не чини
захтев дозвољеним. Врховни суд Србије је, такође, оценио да позивањем
на битну повреду одредаба парничног поступка из члана 361. став 2. тач
ка 12) Закона о парничном поступку, као и на неједнако поступање судо
ва у Зрењанину, подноситељка у суштини оспорава утврђено чињенично
стање, оцену изведених доказа и погрешну примену материјалног права,
што не представља законом прописан и дозвољен разлог за изјављивање
овог ванредног правног лека.
4. Одредбама Устава, на које се подноситељка позива у уставној жал
би, утврђено је: да свако има право да независан, непристрасан и зако
ном већ установљен суд, правично и у разумном року, јавно расправи и
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одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била
разлог за покретање поступка, као и о опт ужбама против њега (члан 32.
став 1); да свако има право на жалбу или друго правно средство против од
луке којом се одлучује о његовом праву, обавези или на закону заснованом
интерес у (члан 36. став 2).
Уставни суд налази да су за одлучивање о основанос ти уставне жал
бе од значаја одредбе Закона о парничном пос тупк у („Службени гласник
РС“, број 125/04) (у даљем текс ту: ЗПП), којима је, пре измена и доп у
на овог закона објављених у „Службеном гласник у РС“, број 119/09, би
ло прописано: да странке могу слоб одно располагати захтевима које су
ставиле у ток у пос тупка и да се могу одрећи свог захтева, признати зах
тев противника и поравнати се, као и да суд неће дозволити располага
ња странака која су у супротнос ти са принудним прописима, јавним по
ретком и правилима морала (члан 3. ст. 2. и 3); да битна повреда одредаба
парничног пос тупка увек пос тоји ако је противно одредбама овог зако
на суд засновао своју одлук у на недозвољеним располагањима странака
из члана 3. став 3. (члан 361. став 2. тачка 5)); да јавни тужилац може по
дићи захтев за заштит у законитос ти због битне повреде одредаба пар
ничног пос тупака из члана 361. став 2. тачка 5) овог закона (члан 417);
да уколико јавни тужилац не подигне захтев за заштит у законитос ти у
роковима предвиђеним законом, странка која је поднела предлог, овла
шћена је да у рок у од 30 дана од дана пријема обавештења да јавни тужи
лац неће изјавити захтев за заштит у законитос ти сама изјави овај прав
ни лек (члан 418).
5. Разматрајући уставну жалбу изјављену против решења Врховног су
да Србије Врховног суда Србије Сгзз. 215/09 од 16. априла 2009. године,
Уставни суд је оценио да је решење које је уставном жалбом оспорено, до
нео Уставом и законом установљен суд у границама своје надлежности и у
поступку спроведеном у складу са одредбама Закона о парничном поступ
ку. По оцени Уставног суда, Врховни суд Србије је образложио своје прав
но становиште у овој правној ствари, тако да се не може сматрати да је оно
последица произвољног тумачења и неприхватљиве примене меродавног
права. Такође, Уставни суд је оценио да је Врховни суд Србије извео устав
ноправно прихватљив закључак када је нашао да је захтев за заштит у зако
нитости подноситељке уставне жалбе недозвољен. Наиме, захтев за зашти
ту законитости је ванредни правни лек који се може изјавити искључиво
у случају постојања битне повреде одредаба парничног поступка из члана
361. став 2. тачка 5) ЗПП, тј. ако је противно одредбама тог закона суд за
сновао своју одлуку на недозвољеним располагањима странака. Иако из
предметног захтева за заштит у законитости произлази да је, поред оста
лог, изјављен са позивом на битну повреду одредаба поступка из члана 361.
став 2. тачка 5) ЗПП, формално позивање подноситељке на законом про
писан разлог за изјављивање захтева за заштит у законитости не чини по
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себи захтев дозвољеним, посебно у сит уацији када нис у наведени било ка
кви разлози који се садржински могу подвести под ту битну повреду од
редаба процесног закона.
Према наводима уставне жалб е, у образложењу оспореног решења
је нав едено да је Врховни суд Србије „нашао да је захтев недозвољен,
с обзиром на то да је изјављен против одл ука против којих се по зако
ну не може поднети“ и да „...на основу целок упног чињеничног и прав
ног основа произлази да прес уде против којих је изјављен нис у заснова
не на недозвољеним располагањима странака“. Уставни суд је утврдио
да су нет ачни ови нав оди уставне жалб е, с обзир ом на то да образло
жење оспореног решења Врховног суда Србије Сгзз. 215/09 од 16. апри
ла 2009. године не садржи оцену тог суда о дозвољенос ти захтев а за за
штит у законитос ти са становишта одлука против којих се захтев може
изјавити, нити оцену дозвољенос ти располагања странака у предметној
парници.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је оценио да оспореним реше
њем Врховног суда Србије Сгзз. 215/09 од 16. априла 2009. године подно
ситељки уставне жалбе није повређено право на правично суђење, које је
зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава.
Оцењујући постојање повреде права на правно средство, Уставни суд
је конс татовао да уставна гаранција из члана 36. став 2. Устава не подра
зумева обавезно обезбеђивање правне заштите и у пос тупк у по ванред
ним правним средс твима. Међутим, овај суд је на становишту да, уколи
ко је одговарајућим процесним законом прописано неко ванредно правно
средс тво, до повреде означеног права може доћи ако се лиц у ускрати мо
гућност његовог коришћења. Полазећи од тога да је основна претпос тав
ка за остваривање права на свако, па и ванредно правно средс тво, да је
оно изјављено на начин и под условима прописаним законом, а имајући
у вид у оцену овог суда да у конкретном случају одбацивањем захтева за
заштит у законитос ти као недозвољеног, није повређено право подноси
тељке уставне жалбе на правично суђење, Уставни суд оцењује да јој ти
ме није повређено ни право на правно средс тво, јер нис у били испуњени
процесни услови да Врховни суд Србије мериторно одлучује о поднетом
правном лек у.
На основу свега изложеног, Уставни суд је уставну жалбу изјављену про
тив решења Врховног суда Србије Сгзз. 215/09 од 16. априла 2009. године
одбио као неосновану, сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о Устав
ном суду („Службени гласник РС“, број 109/07).
6. Полазећи од свега наведеног, Уставни суд је, на основу одредбе чла
на 45. тачка 9) донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-942/2009 од 22. септембра 2011. године
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Повреда права правично суђење
из члана 32. став 1. Устава (права на правну сигурност)
– нема повреде начела забране дискриминације
из члана 21. Устава
Уставни суд, донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба М. Д. и утврђује да је прес удом Окружног
суда у Београду Гж. I 5002/08 од 23. децембра 2008. године повређено пра
во подноситељке уставне жалбе на правично суђење зајемчено одредбом
члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се у преосталом делу устав
на жалба одбија као неоснована.
2. Поништава се пресуда Окружног суда у Београду Гж. I 5002/08 од 23.
децембра 2008. године и налаже се Вишем суду у Београду да поново одлу
чи о жалби М. Д. изјављеној против прес уде Четвртог општинског суда у
Београду П1. 2163/07 од 1. априла 2008. године.
Образложење
1. М. Д. из Београда је 2. априла 2009. године, преко пуномоћника Љ.
Љ. Ж., адвоката из Београда, поднела уставну жалбу против прес уде Окру
жног суда у Београду Гж. I 5002/08 од 23. децембра 2008. године, због повре
де начела забране дискриминације и права на правично суђење, зајемчених
одредбама члана 21. ст. 1. и 2. и члана 32. став 1. Устава Републике Србије.
Подноситељка уставне жалбе наводи да је запослена на неодређено
време у Јавном предузећу за ваздушни саобраћај „JAT AIRWAYS“ на рад
ном месту „персера“. У том својству је са послодавцем закључила уговор о
раду и анекс уговора о раду, са важношћу од 1. априла 2002. године, којим
анексом је утврђен уговорени део зараде на основу броја сати налета у то
ку месеца. Међутим, како наводи, послодавац је без икаквог правног осно
ва, у периоду од децембра 2004. године до фебруара 2006. године престао
да подноситељки исплаћује неспорно остварене сате налета. Из наведеног
разлога, подноситељка уставне жалбе је поднела тужбу ради исплате Че
твртом општинском суду у Београду. Након окончаног доказног поступка,
Четврти општински суд у Београду је 1. априла 2008. године донео прес у
ду П1. 2163/07 којом је одбио у целини њен тужбени захтев. Окружни суд
у Београду је оспореном прес удом Гж. I 5002/08 од 23. децембра 2008. го
дине потврдио првостепену прес уду у целини.
Подноситељка уставне жалбе даље наводи да је по истом правном и чи
њеничном основу Четврти општински суд у Београду доносио прес уде ко
јима је усвајао у целини тужбене захтеве других тужилаца у другим предме
тима, које су потврђене од стране Окружног суда у Београду. Из наведеног
закључује да су тужиоци у тим предметима остварили право на исплат у
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новчаних износа на основу остварених сати налета, а да то право њој није
признато, из чега произлази да је дискриминисана у однос у на остале рад
нике и да јој је доношењем оспорене прес уде повређено право на правич
но суђење. Предложила је да Уставни суд усвоји уставну жалбу и да утврди
да су јој повређена „права из члана 21. ст. 1. и 2. и то забрана дискрими
нације и члана 32. став 1. Устава и то право на правично суђење у поступ
ку пред Окружним судом у Београду у предмет у Гж. I 5002/08“, као и да се
поништи прес уда Окружног суда у Београду Гж. I 5002/08 од 23. децембра
2008. године.
2. Сагласно одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жал
ба се може изјавити против појединачних аката или радњи државних ор
гана или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се по
вређују или ускраћују људска или мањинска права или слободе зајемчене
Уставом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за
њихову заштит у.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама истакнутог захтева, Уставни суд
утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама подноси
тељке уставне жалбе повређено њено Уставом зајемчено право или слобода.
Одредбом члана 21. Устава утврђено је, поред осталог, да су пред Уста
вом и законом сви једнаки (став 1), као и да свако има право на једнаку за
штит у, без дискриминације (став 2).
Чланом 32. став 1. Устава свакоме је зајемчено право да независан, не
пристрасан и законом већ установљен суд правично и у разумном року, јав
но расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње
која је била разлог за покретање поступка, као и о опт ужбама против ње
га.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у документа
цију приложену уз уставну жалбу и утврдио следеће чињенице и околности
од значаја за доношење одлуке у овом уставнос удском поступку:
Подноситељка уставне жалбе је запослена на неодређено време у Јав
ном предузећу за ваздушни саобраћај „JAT AIRWAYS“, на радном месту
„персера“ које припада „Летачким пословима“. Као запослена у наведеном
својству је са послодавцем 24. марта 2002. године закључила уговор о раду
01-2520/6684 и 26. маја 2002. године анекс уговора о раду 01-2520/6684/1, са
важношћу од 1. априла 2002. године. Сматрајући да јој је од децембра 2004.
године до фебруара 2006. године, за сваки месец појединачно, само дели
мично исплаћен износ зараде, поднела је Четвртом општинском суду у Бе
ограду тужбу против Јавног предузећа за ваздушни саобраћај „JAT AIR
WAYS“, ради исплате неисплаћеног дела зараде који се односи на остваре
не сате налета за наведени период.
Четврти општински суд у Београду је 1. априла 2008. године донео пре
суду П1. 2163/07 којом је одбио као неоснован тужбени захтев тужиље, овде
подноситељке уставне жалбе, којим је тражила да се тужено Јавно предузеће
за ваздушни саобраћај „JAT AIRWAYS“ обавеже да јој на име дела неисплаћене
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зараде исплати тачно опредељене износе за сваки месец посебно у периоду
од 25. јануара 2005. године до 25. марта 2006. године, са припадајућом за
конском затезном каматом. У образложењу ове прес уде је, поред осталог,
наведено да тужиља није пружила доказ у смислу члана 223. ЗПП да посто
ји сагласност Владе Републике Србије за закључење анекса уговора о раду,
као и сагласност за исплат у увећане зараде за часове налета, те да је стога
тужбени захтев одбијен као неоснован.
Против наведене пресуде подноситељка уставне жалбе је изјавила жал
бу Окружном суду у Београду, који је оспореном прес удом Гж. I 5002/08 од
23. децембра 2008. године у целини одбио жалбу као неосновану и потвр
дио првостепену прес уду. Окружни суд је закључио да је првостепени суд
правилно и потпуно утврдио чињенично стање, те правилно применио ма
теријално право.
У предмет у Уставног суда Уж-1405/2008, који је окончан 22. јула 2010.
године доношењем Одлуке, Уставни суд је утврдио да је Л. К. – запослена
на неодр
 еђено време у Јавном предузећу за ваздушни саобраћај „JAT AIR
WAYS“, на радном месту „Старије STW/STD“ које припада „Летачким по
словима“, поднела Четвртом општинском суду у Београду тужбу против
Јавног предузећа за ваздушни саобраћај „JAT AIRWAYS“, ради исплате не
исплаћеног дела зараде који се односи на остварене сате налета за наведе
ни период, сматрајући да јој је од децембра 2004. године до фебруара 2006.
године, за сваки месец појединачно, само делимично исплаћен износ зара
де. Запослена је у наведеном својству са послодавцем 24. марта 2002. годи
не закључила уговор о раду 01-2520/7938 и 26. маја 2002. године анекс уго
вора о раду 2520/07938/1, са важношћу од 1. априла 2002. године.
Четврти општински суд у Београду је 29. фебруара 2008. године донео
пресуду П. I 2167/07 којом је: у ставу један делимично усвојио тужбени зах
тев тужиље и обавезао тужено Јавно предузећа за ваздушни саобраћај „JAT
AIRWAYS“ да тужиљи на име дела неисплаћене зараде исплати износ од
16.146,20 динара, са законском затезном каматом почев од 25. јануара 2005.
године па до коначне исплате, затим износ од 3.245,20 динара са законском
затезном каматом, почев од 25. марта 2005. године па до исплате и износ од
9.709,00 динара са законском затезном каматом почев од 25. априла 2005.
године па до коначне исплате, а све у року од осам дана од дана пријема
прес уде; у ставу два одбијен је тужбени захтев тужиље којим је тражила да
се тужени обавеже да јој на име дела неисплаћених зарада исплати опреде
љене износе за периоде од априла 2005. године до фебруара 2006. године; у
ставу три прес уђено је да свака странка сноси своје трошкове.
У образложењу првостепене прес уде је, поред осталог, наведено:
– да је чланом 6. уговора о раду од 24. марта 2002. године, који су закљу
чиле парничне странке, одређено је да ће се уговорени део зараде, који зави
си од успешног пословања предузећа и квалитета и резултата рада запосле
ног, регулисати анексом тог уговора, као и да се уговорени део зараде може
одлуком послодавца увећати или умањити на основу утврђених финансиј
ских резултата пословања по периодичном обрачуну и завршном рачуну;
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– да је анексом уговора о раду од 26. маја 2002. године одређено да се
уговорени део зараде утврђује на основу броја сати налета у току месеца, а
да се цена налета утврђује Одлуком генералног директора за сваки месец;
– да је Одлуком о поступку утврђивања уговорене зараде анексом уго
вора о раду за I и II линију руковођења и летачко особље и уговореног де
ла зараде осталих запослених број 722/1 од 27. маја 2002. године одређено
да се „летачко-кабинском особљу“ утврђује уговорени део зараде на осно
ву броја сати налета у току месеца за сваког појединца и да се цена налета
утврђује Одлуком генералног директора;
– да је Одлуком генералног директора број 723/1 од 27. маја 2002. годи
не утврђена цена налета за „Старије STW/STD“;
– да су Одлуком генералног директора број 751 од 13. априла 2005. го
дине стављене ван снаге претходне две поменуте одлуке;
– да је тужени у периоду 2004. и 2005. године пословао са губитком.
На основу овако утврђеног чињеничног стања, Четврти општински суд
у Београду је утврдио да је тужбени захтев основан само за период до доно
шења Одлуке генералног директора број 751 од 13. априла 2005. године, а
одбио је тужбени захтев за период од ступања на снагу те одлуке па на даље.
Против наведене прес уде тужиља Л. К. је изјавила жалбу коју је Окру
жни суд у Београду, прес удом Гж. I 3693/08 од 27. августа 2008. године, у
ставу један одбио као неосновану, док је у ставу два преиначио прес уду
првостепеног суда у делу одлуке о трошковима поступка. Окружни суд је
закључио да је првостепени суд правилно и потпуно утврдио чињенично
стање и правилно применио материјално право, истичући „да је правилно
одлучио првостепени суд када је усвојио тужбени захтев тужиље за испла
ту разлике у заради у спорном периоду од децембра 2004. године до фебру
ара 2005. године са законском затезном каматом имајући у виду да су из
носи као и доспелост неспорни јер тужиља има право на увећану зараду у
складу са Уговором о раду, Анексом уговора о раду и одлукама генералног
директора туженог број 722/1 и број 723/1 обе од 27. маја 2002. године ко
је су биле на снази у спорном периоду, а с обзиром на то да су ове одлуке
стављене ван снаге Одлуком генералног директора туженог број 751 од 13.
априла 2005. године и да од тог дат ума не производе правно дејство, прво
степени суд правилно одлучио као у ставу два изреке прес уде“.
4. Уставни суд налази да су за одлучивање о основаности поднете уставне
жалбе од значаја одредбе Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 70/01
и 73/01), који је важио у време када је подноситељка уставне жалбе закљу
чила уговор о раду и анекс овог уговора са послодавцем, као и одредбе За
кона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05), који је важио у вре
ме настанка спорног односа.
Раније важећим Законом о раду, и то одредбама члана 81. тог закона,
било је прописано: да запослени има право на одговарајућу зараду, која се
утврђује у складу са законом, општим актом или уговором о раду (став 1);
да се запосленом гарант ује једнака зарада за исти рад или рад исте вредно
сти који остварује код послодавца (став 2); да зараду, у смислу става 1. овог
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члана, чини зарада коју је запослени остварио за обављени рад и време пр
оведено на раду, увећана зарада, накнада зараде и друга примања, осим на
кнаде трошкова из члана 89. овог закона и других примања из члана 90. став
1. овог закона (став 3) и да се општим актом или уговором о раду утврђују
елементи за одређивање зараде и начин утврђивања зараде (став 4). Исто
времено, чланом 82. став 2. истог закона било је прописано да општим ак
том или уговором о раду могу да се утврде и други случајеви у којима за
послени има право на увећану зараду.
Чланом 104. став 1. важећег Закона о раду такође је прописано да за
послени има право на одговарајућу зараду, која се утврђује у складу са за
коном, општим актом и уговором о раду.
Одредбом члана 108. ст. 3. и 4. Закона прописано је да општим актом
и уговором о раду могу да се утврде и други случајеви у којима запослени
има право на увећану зараду и да основицу за обрачун увећане зараде чи
ни основна зарада утврђена у складу са законом, општим актом и угово
ром о раду.
5. Оцењујући разлоге и наводе изнете у уставној жалби са становишта
садржине утврђеног начела забране дискриминације и зајемченог права на
правично суђење из члана 21. ст. 1. и 2. и члана 32. став 1. Устава, а полазе
ћи од претходно утврђених чињеница и околности, те одредаба ранијег и
сада важећег Закона о раду, Уставни суд је утврдио следеће:
Неспорно је да је подноситељка уставне жалбе запослена на неодр
 еђе
но време у Јавном предузећу за ваздушни саобраћај „JAT AIRWAYS“ на рад
ном месту „персера“ и да је са послодавцем 24. марта 2002. године закљу
чила уговор о раду и 26. маја 2002. године анекс уговора о раду којима је,
поред осталог, утврђено да уговорени део зараде зависи од успешног по
словања предузећа и да се одлуком послодавца може увећати или умањити
на основу утврђених финансијских резултата пословања по периодичном
обрачуну и завршном рачуну, као и да се уговорени део зараде утврђује на
основу броја сати налета у току месеца и да се цена налета утврђује одлу
ком генералног директора за сваки месец.
Такође, неспорно је да је Јавно предузеће за ваздушни саобраћај „JAT
AIRWAYS“ у периоду 2004. и 2005. године пословало са губитком и да је ге
нерални директор 13. априла 2005. године донео Одлуку 751, којом је ста
вио ван снаге Одлуке 722/1 и 723/1 од 27. маја 2002. године којима је било
одређено да се уговорени део зараде утврђује на основу броја сати налета
у току месеца и којима је била утврђена цена налета.
Уставни суд оцењује да из одредаба чл. 81. и 82. раније важећег Зако
на о раду, као и чл. 104. и 108. Закона о раду који је био на снази у време
настанка спорног односа, произлази да се зарада запосленог утврђује на
основу закона, општег акта и уговора о раду, као и да зараду чини и увећа
на зарада, при чему се, поред основа за увећану зараду прописаних зако
ном, општим актом или уговором о раду могу утврдити и други случајеви
у којима запослени има право на увећану зараду. Уставни суд констат ује да
основ увећане зараде подноситељке уставне жалбе није прописан законом,
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већ представља случај у коме је послодавац искористио законску могућ
ност да уговором о раду закљученим са запосленим, предвиди увећану за
раду по основу месечних остварених сати налета за одређене категорије
запослених. С тим у вези, Уставни суд оцењује да је, када користи наведе
ну законску могућност, послодавац овлашћен да својим актом и уговором
о раду, утврди и под којим условима ће се право на увећану зараду оства
ривати. У конкретном случају, тужени, који је послодавац подноситељки
уставне жалбе, предвидео је самим уговором о раду који је са подноситељ
ком закључио још 24. марта 2002. године, да уговорени део зараде зависи
не само од квалитета и резултата рада запосленог, већ и од успешног посло
вања предузећа, као и да се овај део зараде може увећати или умањити одлу
ком послодавца, а на основу утврђених финансијских резултата пословања.
Анексом уговора о раду прецизирано је да се уговорени део зараде утврђу
је на основу броја сати налета у току месеца. Полазећи од изнетог, Уставни
суд оцењује да је тужени био овлашћен да због неуспешног рада предузе
ћа стави ван снаге одлуке које су биле основ за обрачун и исплат у уговоре
не (увећане) зараде подноситељке уставне жалбе, те да јој је стога овај део
зараде припадао до доношења Одлуке генералног директора туженог број
751 од 13. априла 2005. године. Другим речима, тужбени захтев поднет од
стране подноситељке уставне жалбе за исплат у неисплаћене зараде за пе
риод пре 13. априла 2005. године, није могао бити одбијен као неоснован.
6. Оцењујући наводе подноситељке уставне жалбе у погледу различи
тог поступања надлежних судова у Београду, посебно Окружног суда у Бе
ограду, који су у истој чињеничној и правној сит уацији донели различи
те прес уде, са становишта одредбе члана 32. став 1. Устава, Уставни суд је
оценио да различита пракса редовних судова не указује нужно на повре
ду права на правично суђење, тим пре што уједначавање праксе судова оп
ште надлежности не спада у надлежност Уставног суда, већ Врховног ка
сационог суда.
Ипак, Уставни суд је као неспорно утврдио да је тужбени захтев под
носитељке правноснажно одбијен у целини, док је у поступку који је во
ђен пред Четвртим општинским судом у Београду у предмет у П I 2167/07
и Окружним судом у Београду, као другостепеним судом, уједно и судом
последње инстанце, Окружни суд у Београду делимично усвојио тужбени
захтев тужиље – колегинице подноситељке уставне жалбе (за исплат у не
исплаћене зараде до 13. априла 2005. године), без обзира на чињеницу што
су њихови захтеви били засновани на истим чињеницама и односили су се
на идентична правна питања.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је утврдио да је Окружни суд у
Београду у идентичној чињеничној и правној сит уацији донео различите
одлуке о основаности тужбених захтева који су се заснивали на идентичном
чињеничном стању и истом спорном правном питању и да је на тај начин
подноситељку уставне жалбе, делимично одбијајући њен тужбени захтев,
довео у битно различит положај од онога у коме је била тужиља чији је исто
врсни тужбени захтев у том делу усвојен. Како је Окружни суд у Београду,
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као суд последње инстанце, доносио различите прес уде које су за последи
цу имале то да је тужбени захтев другог лица за исплат у неисплаћене за
раде до 13. априла 2005. године правноснажно усвојен, док је у овом кон
кретном случају истоврсни тужбени захтев подноситељке уставне жалбе,
постављен према истом туженом, правноснажно одбијен као неоснован,
Уставни суд је становишта да је таква пракса Окружног суда у Београду
супротна принципу правне сигурности (о повреди права на правну сигур
ност видети прес уде Европског суда за људска права: Santos Pinto против
Португалије, од 20. маја 2008. године и Beian против Румуније, од 6. децем
бра 2007. године). Стога је Уставни суд, полазећи од одредбе члана 32. став
1. Устава, оценио да је различитом оценом Окружног суда у Београду да
том поводом исте чињеничне сит уације и истог правног питања повређе
но право подноситељке уставне жалбе на правну сигурност, као саставни
део права на правично суђење.
У вези са претходном оценом, Уставни суд указује да је овакав став за
узео и у предметима Уж-143/2007 и Уж-1147/2008 када је, поред осталог,
утврдио повреду права на правну сигурност, као саставног елемента права
на правично суђење зајемченог одредбом члана 32. став 1. Устава.
С обзиром на то да је Уставни суд утврдио да је у наведеном случају
Окружни суд у Београду, у идентичној чињеничној и правној сит уацији до
нео различите одлуке о основаности тужбених захтева, Уставни суд се ни
је даље упуштао у оцену да ли постоји различито поступање у поступцима
на које се позива у уставној жалби. С тим у вези, видети Одлуку Уставног
суда Уж-1405/2008 од 22. јула 2010. године.
7. Оцењујући постојање повреде начела забране дискриминације из чла
на 21. Устава, Уставни суд оцењује да нема основа за тврдњу да је оспореном
одлуком подноситељка уставне жалбе на било који начин дискриминисана,
иако је Окружни суд у Београду у идентичним сит уацијама различито по
ступао. У уставној жалби нис у пружени докази да јој је због неког личног
својства повређено људско или мањинско право зајемчено Уставом, што је
неопходна претпоставка да би се могла утврдити повреда начела забране
дискриминације, због чега је Уставни суд уставну жалбу у овом делу одбио
као неосновану, као у другом делу тачке 1. изреке.
8. На основу свега изложеног и одредбе члана 89. став 1. Закона о Устав
ном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), Уставни суд је уставну жал
бу делимично усвојио, те утврдио да је оспореном прес удом Окружног су
да у Београду Гж. I 5002/08 од 23. децембра 2008. године повређено право
подноситељке уставне жалбе на правично суђење зајемчено чланом 32. став
1. Устава, одлучујући као у првом делу тачке 1. изреке.
Уставни суд је оценио да су у конкретном случају последице учињене
повреде такве природе да се могу отклонити само поништајем оспорене дру
гостепене прес уде Окружног суда у Београду Гж. I 5002/08 од 23. децембра
2008. године, како би надлежан суд у поновном поступку донео нову одлу
ку о жалби. Стога је, сагласно одредби члана 89. став 2. Закона о Уставном
суду, одлучено као у тачки 2. изреке.

ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА ПО УСТАВНИМ ЖАЛБАМА

495

Уставни суд указује да је овакав став заузео у предмет у Уж-331/2009 од
4. новембра 2010. године.
9. Полазећи од изнетог, Уставни суд је, на основу одредбе члана 45. тач
ка 9) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-488/2009 од 29. септембра 2011. године

Повреда права на суђење у разумном року
из члана 32. став 1. Устава и
права на мирно уживање имовине
из члана 58. Устава
Уставни суд, донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба Горана Стојановића и утврђује да су подно
сиоцу уставне жалбе у поступку који се водио пред Општинским судом у
Лесковцу у предмет у И. 2018/06 повређена права на суђење у разумном ро
ку и на мирно уживање имовине, зајемчена чланом 32. став 1. и чланом 58.
став 1. Устава Републике Србије,.
2. Одлуку објавити у “Службеном гласнику Републике Србије”.
Образложење
1. Горан Стојановић из села Грајевце, општина Манојловце, поднео је
13. марта 2009. године Уставном суду уставну жалбу због повреде права на
суђење у разумном року и права на имовину, зајемчених чланом 32. став
1. и чланом 58. став 1. Устава Републике Србије, у поступку који се водио
пред Општинским судом у Лесковцу у предмет у И. 2018/06.
У уставној жалби подносилац је навео да је као извршни поверилац,
на основу правноснажне и извршне прес уде Општинског суда у Лесковцу
П. 2894/05 од 18. маја 2006. године, поднео 4. јула 2006. године предлог за
извршење Општинском суду у Лесковцу, који је поводом тог предлога 11.
јула 2006. године донео решење И. 2018/06, којим је дозволио предложе
но извршење. Подносилац је навио и да се обраћао са прит ужбама на рад,
представкама и ургенцијама председнику Општинског суда у Лесковцу и
председнику Окружног суда у Лесковцу, али да до подношења уставне жал
бе извршење, ипак, није спроведено. Такође, наведено је да је Општински
суд у Лесковцу подносиоцу уставне жалбе „направио“ трошкове у износ у
од 8.000 динара за излазак суда на лице места и спровођење извршења, које
није спроведено. Од Уставног суда је тражено да утврди повреду наведених
Уставом зајемчених права, нареди Општинском суду у Лесковцу да у року
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од 15 дана од пријема одлуке Суда оконча поступак извршења И. 2018/06 и
уклони све штетне последице дугог вођења поступка намирењем свих тро
шкова које је подносилац уставне жалбе имао у извршном поступку.
2. Основни суд у Лесковцу је 5. августа 2011. године доставио Уставном
суду допис Су. 2011-263 који садржи информацију о поступању Општин
ског суда у Лесковцу у предмет у тог суда И. 2018/06, односно о поступању
Основног суда у Лесковцу у предмет у тог суда И. 1978/10.
3. Сагласно члану 170. Устава Републике Србије, уставна жалба се може
изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или ор
ганизација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или
ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом, ако су
исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њихову зашти
ту. Поступак по уставној жалби, у смислу члана 175. став 3. Устава, уређу
је се законом.
Одредбом члана 82. став 2. Закона о Уставном суду („Службени гласник
РС“, број 109/07) прописано је да се уставна жалба може изјавити и ако ни
су исцрпљена правна средства, у случају када је подносиоцу жалбе повре
ђено право на суђење у разумном року.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама захтева истакнутог у њој, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
4. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у списе пред
мета Општинског суда у Лесковцу И. 2018/06 (сада предмет Основног су
да у Лесковцу И. 1978/10) и утврдио следеће чињенице и околности од зна
чаја за одлучивање:
Подносилац уставне жалбе је 6. јула 2006. године поднео Општинском
суду у Лесковцу предлог за извршење пописом, проценом и продајом по
кретних ствари извршног дужника А. П. из Лесковца, улица Станоја Глава
ша број 81, ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца, утвр
ђеног правноснажном прес удом Општинског суда у Лесковцу П. 2894/05
од 18. маја 2006. године
Поводом овог предлога, Општински суд у Лесковцу донео је 11. јула
2006. године решење о извршењу И. 2018/06, којим је усвојио предлог и од
редио трошкове извршења у износ у од 8.000 динара.
Након доношења решења, судски извршитељ је 28. августа изашао на
адрес у извршног дужника коју је означио извршни поверилац, али тамо
није затекао извршног дужника, а од лица која су се затекла на лицу места
обавештен је да извршни дужник више не живи на тој адреси. Судски из
вршитељ је поново изашао на исту адрес у 12. фебруара 2007. године, ка
да је поново обавештен од стране истих лица да извршни дужник више не
живи на тој адреси.
Општински суд у Лесковцу је 14. фебруара 2007. године донео закљу
чак И. 2018/06, којим је наложио извршном повериоцу да у року од осам
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дана од дана пријема закључка достави тачну адресу дужника, с обзиром на
то да је дужник одсељен са адресе наведене у предлогу и решењу о изврше
њу. Извршни поверилац је поднеском од 23. фебруара 2007. године доста
вио нову адресу извршног дужника која гласи – Норвежанска 65, Лесковац.
Судски извршитељ је 8. марта 2007. године изашао на нову адрес у, где
је затекао извршног дужника, те му је уручио решење о извршењу и оста
вио му рок од осам дана да „исплати дуг“. Дана 11. јануара 2008. године из
вршен је попис покретних ствари у стану извршног дужника, а пописане
ствари су предате на чување дужнику. Судски извршитељ је 24. септембра
2008. године, у прис уству патроле полиције Полицијске управе Лесковац,
изашао на лице места ради одузимања пописаних ствари од извршног ду
жника, али дужник није затечен у стану, а врата су била закључана. Након
што је судски извршитељ прибавио полицијски извештај да се извршни ду
жник води на адреси Илије Стреле 8а/12, Лесковац, и након конс ултације
са поступајућим судијом, у записнику је констатовао да се „обуставља даљи
ток извршења“. Два дана касније, 26. септембра 2008. године, судски извр
шитељ је изашао на адресу Илије Стреле 8а/12 у Лесковцу, где је обавештен
од стране трећег лица да је извршни дужник само пријављен на тој адреси,
али да никада није ту и живео. Судски извршитељ је 18. маја 2009. године
изашао на адрес у извршног дужника из предлога за извршење – Станоја
Главаша 81,Лесковац, где га је власник те зграде обавестио да извршни ду
жник више од две и по године не живи на тој адреси.
Општински суд у Лесковцу је дописом од 10. јуна 2009. године затражио
од Полицијске управе Лесковац да достави тачну адрес у извршног дужни
ка, с обзиром на то да именовани одселио са адресе Станоја Главаша 81, Ле
сковац, док је закључком И. 2018/06 донетим истог дана наложио извршном
повериоцу да у року од осам дана достави тачну адресу извршног дужника.
Полицијска управа Лесковац је, дописом од 13. јуна 2009. године, оба
вестила, суд да је провером на наведеној адреси установљено да се извршни
дужник одселио са те адресе пре око четири године. Извршни поверилац
је обавестио суд, поднеском од 19. јуна 2009. године да се извршни дужник
налази на адреси Норвежанска 65, Лесковац, као и да је извршни дужник
власник мотоцикла наведених регистарских таблица.
Извршни суд се поново, дописом од 9. септембра 2009. године, обратио
Полицијској управи Лесковац да, провером на терену, доставе тачну адре
су извршног дужника, с обзиром на то да се према записнику у извршном
предмет у именовани одселио са адресе Норвежанска 65, Лесковац. Поли
цијска управа Лесковац је дописом од 18. септембра 2009. године, обавести
ла суд да је према подацима у систему МУП-а стално пребивалиште извр
шног дужника у Лесковцу, улица Илије Стреле 8а/12, уз напомену да се он
налази на издржавању казне затвора у Окружном затвору у Лесковцу до
26. фебруара 2010. године.
У 2010. години, након успостављања нове мреже судова у Републици
Србије, поступак је настављен пред Основним судом у Лесковцу, а пред
мет је добио број И. 1978/10.
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Дана 21. маја 2010. године судски извршитељ је у прис уству полиције и
сведока дошао на адресу Норвежанска 65, Лесковац и пописао одређене по
кретне ствари из стана извршног дужника, које је након пописа предао на
чување извршном повериоцу. Истог дана судски вештак је проценио вред
ност одузетих ствари на укупно 33.700 динара.
Након што се пописане ствари нис у могле продати на два рочишта за
јавно надметање, одржана 24. јуна и 15. јула 2010. године, суд је те ствари
дос удио извршном повериоцу.
Основни суд у Лесковцу је закључком И. 1978/10 од 15. јула 2010. годи
не узео на знање извештај службеног лица тог суда по записнику од 21. ма
ја 2010. године, према коме је покушај пописа ствари у стану дужника остао без успеха, јер нис у нађене ствари које могу бити предмет извршења,
те је повериоцу остављен рок од три месеца да од дана пријема обавеште
ња предложи да се поново спроведе попис. Истим закључком извршни по
верилац је упозорен да ако у остављеном року не предложи да се попис по
ново спроведе, или ако се приликом поновног пописа не нађу ствари које
могу бити предмет извршења, да ће суд обуставити извршење. Овај закљу
чак достављен је извршном повериоцу 19. јула 2010. године.
Решењем Основног суда у Лесковцу И. 1978/10 од 23. фебруара 2011.
године обустављено је извршење одређено решењем тог суда И. 2018/06 од
11. јула 2006. године, јер извршни поверилац у остављеном року од три ме
сеца није предложио да се попис поново спроведе. Истог дана суд је реше
њем И. 1978/10 наложио рачуноводству тог суда да извршном повериоцу
изврши повраћај депозита у износ у од 5.260,00 динара, који је он уплатио
28. новембра 2007. године.
5. Одредбама Устава на чију повреду указује подносилац уставне жал
бе, утврђено је: да свако има право да независан, непристрасан и законом
већ установљен суд, правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи
о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог за
покретање поступка, као и о опт ужбама против њега (члан 32. став 1); да
се јемчи мирно уживање својине и других имовинских права стечених на
основу закона (члан 58. став 1).
Одредбама Закона о извршном поступку („Службени гласник РС“, број
125/04) прописано је да је у поступку извршења и обезбеђења суд дужан
да поступа хитно, да је о предлогу за извршење суд дужан да одлучи у ро
ку од три дана од дана подношења предлога, да се поступање противно од
редбама ст. 1. и 2. овог члана сматра несавесним и нестручним поступа
њем судије, у смислу одредаба Закона о судијама. (члан 5. ст. 1, 2. и 5); да се
решење о извршењу на покретним стварима доставља извршном дужнику
непосредно пре предузимања прве извршне радње, ако овим законом није
другачије одређено (члан 53); да извршним радњама у стану извршног ду
жника којима не прис уствује извршни дужник, његов законски заступник,
пуномоћник или одрасли члан његовог домаћинства, морају прис уствова
ти два пунолетна грађанина, да кад извршне радње треба спровести у про
сторији која је закључана, а извршни дужник није прис утан или не при
стаје да просторију отвори, судски извршитељ ће отворити просторију у
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прис уству два пунолетна грађанина (члан 56. ст. 2. и 3); да ће судски извр
шитељ, непосредно пре него што приступи попис у, предати извршном ду
жнику решење о извршењу и позвати га да плати износ за који је одређено
извршење, заједно са каматом и трошковима; ако извршном дужнику ре
шење о извршењу није могло да се преда приликом пописа, доставиће му
се накнадно, по општим правилима о достављању, да ће се о времену и ме
сту пописа обавестити извршни поверилац, ако је то тражио, да одс уство
странака не спречава да се приступи попис у, да ће се о извршеном попис у
обавестити странка која није прис уствовала попис у (члан 72).
6. Оцењујући наводе и разлоге изнете у уставној жалби са станови
шта цитираног члана 32. став 1. Устава, а полазећи од утврђених чињени
ца и околности, Уставни суд је, пре свега, констатовао да је поступак чије
се трајање оспорава уставном жалбом од подношења предлога за изврше
ње Општинском суду у Лескову 6. јула 2006. године, до подношења устав
не жалбе 13. марта 2009. године, трајао две године и осам месеци, као и да
је предметни извршни поступак окончан након четири године и осам и по
месеци, доношењем решења И. 1978/10 од 23. фебруар
 а 2011. године којим
је обустављено извршење.
Са друге стране, оцењујући период у односу на који је Уставни суд над
лежан да цени повреду права на суђење у разумном року, Суд констат ује да
је период у коме се грађанима Србије јемче права и слободе утврђене Уста
вом и обезбеђује уставнос удска заштита у поступку по уставној жалби по
чео да тече 8. новембра 2006. године, даном ступања на снагу Устава Репу
блике Србије. Међутим, полазећи од тога да је судски поступак по својој
природи јединствена целина, која почиње покретањем поступка, а заврша
ва се доношењем одлуке којом се поступак окончава, Уставни суд је закљу
чио да су испуњени услови да се приликом оцене разумног рока, у конкрет
ном случају, узме у обзир целокупни период трајања парничног поступка,
од његовог покретања подношењем тужбе, па до данас.
Наведено трајање извршног поступка само по себи указује да посту
пак није окончан у оквиру граница разумног рока. Међутим, разумна ду
жина трајања судског поступка је релативна категорија, која зависи од ни
за чинилаца који се морају узети у обзир у сваком поједином случају према
његовим специфичним околностима. Сложеност чињеничних и правних
питања у конкретном предмет у, понашање подносиоца уставне жалбе као
странке у поступку, поступање надлежних судова који воде поступак, као и
природа постављеног захтева, односно значај права за подносиоца уставне
жалбе су критеријуми који утичу на оцену дужине трајања поступка и од
ређују да ли је поступак окончан у оквиру разумног рока или није.
Испит ујући наведене критеријуме за утврђивање постојања повреде
права на суђење у разумном року у конкретном случају, Уставни суд је оце
нио да у овом предмет у није било сложених чињеничних и правних пита
ња о којима би се суд изјашњавао.
Уставни суд је, такође, оценио да је извршна тражбина од нес умњивог
материјалног значаја за подносиоца уставне жалбе, јер се ради о намире
њу новчаног потраживања, као и да он својим понашањем и радњама није
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допринео неоправданом закашњењу. Напротив, подносилац уставне жал
бе је, управо у циљу убрзања поступка извршења, два пута (11. децембра
2007. године и 23. децембра 2008. године) подносио прит ужбе везане за рад
суда, односно неизвршавање донетог решења.
Оцењујући поступање суда у оспореном извршном поступку, Уставни
суд је нашао да извршни суд у конкретном случају није предузео све радње
на које је по Закону био обавезан како би се извршење одређено донетим ре
шењем спровело до краја. Наиме, према правилима извршног поступка, ре
шење о извршењу пописом, проценом и продајом покретних ствари се до
ставља извршном дужнику непосредно пред попис ствари, а у одређеним
сит уацијама и након спроведеног пописа, али никако раније, као што је по
ступио извршни суд, остављајући рок од осам дана извршном дужнику за
добровољно извршење. Таквим чињењем извршни суд је пропустио прили
ку да брзо и ефикасно спроведе одређено извршење. Али, након што је оста
вио рок од осам дана извршном дужнику за добровољно извршење, суд је
попис покретних ствари у стану извршног дужника извршио тек након де
сет месеци од достављања решења о извршењу, 11. фебруара 2008. године.
Пописане ствари нису одмах одузете од извршног повериоца ради процене
и продаје, већ су остављене на чување извршном дужнику. Након тога, суд је
тек након осам и по месеци, 24. септембра 2008. године покушао да преузме
пописане ствари од извршног дужника, али је не нашавши га на тој адреси,
иако је службено лице суда било у пратњи полиције, одлучио да „обустави
даљи ток извршења“. Након осам месеци од овог покушаја, суд је покушао
да утврди тачну адресу на којој стварно живи извршни дужник, обраћајући
се извршном повериоцу, као и два пута Полицијској управи Лесковац. Но
ви попис ствари и њихова предаја извршном повериоцу на чување коначно
је спроведен на адреси на којој је раније извршном повериоцу уручено ре
шење о извршењу, тек 21. маја 2010. године, иако нико није затечен у стану.
Уставни суд је имао у виду да је у предлогу за извршење извршни пове
рилац назначио адрес у извршног дужника на којој он у том момент у нај
вероватније није више живео. Међутим, Уставни суд је констатовао да је
извршном суду било потребно скоро пола године да од момента када је са
знао да извршни дужник не станује на назначеној адреси, о томе обавести
извршног повериоца и наложи му да достави нову адрес у.
Полазећи од свега наведеног, Уставни суд је утврдио да је неделотвор
ним и неефикасним поступањем Општинског суда у Лесковцу у предмет у
тог суда И. 2018/06, подносиоцу уставне жалбе повређено право на суђење
у разумном року, зајемчено чланом 32. став 1. Устава.
У погледу захтева подносиоца да се уклоне све штетне последице дугог
вођења предметног извршног поступка намирењем трошкова које је имао у
том поступку, Уставни суд указује да је одредбом члана 88. Закона о извр
шном поступку прописано да се трошкови поступка намирују из продај
не цене. Међутим, у конкретном случају, пописане ствари нису могле да се
продају на рочиштима за јавно надметање, те су те ствари, сагласно одредби
члана 90. истог закона, досуђене извршном повериоцу. Уставни суд, такође,
указује да је решењем Основног суда у Лесковцу И. 1978/10 од 23. фебруара

ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА ПО УСТАВНИМ ЖАЛБАМА

501

2011. године наложено рачуноводству тог суда да подносиоцу исплати из де
позита преостала новчана средства у износу од 5.260,00 динара, од новчаног
износа од 8.000,00 која је он уплатио на име трошкова извршног поступка.
7. Оцењујући наводе уставне жалбе који се односе на повреду права на
имовину, Уставни суд је утврдио да је неспровођењем извршења повређе
но и право подносиоца уставне жалбе на мирно уживање имовине, зајем
чено чланом 58. став 1. Устава. Наиме, свако новчано или друго имовинско
потраживање које неко има на основу извршне исправе, било да је у пита
њу правноснажна судска одлука или судско поравнање или са њима изјед
начена исправа у погледу извршности, улази у имовину повериоца. Стога,
неспровођење извршења на основу извршне исправе представља повреду
права на мирно уживање имовине, зајемченог чланом 58. став 1. Устава.
Уставни суд наглашава да је исти став већ заузимао у ранијим одлука
ма о уставним жалбама (видети Одлуку у предмет у Уж-1499/2008 од 16. ју
ла 2009. године).
Такође, Уставни суд указује да и према ставу Европског суда за људска
права пропуст државе да изврши правноснажну прес уду изречену у ко
рист подносиоца представке, представља мешање у његово право на мир
но уживање имовине (видети одлуке у предметима: Качапор и др. против
Србије, Burdov против Русије ).
8. С обзиром на наведено, Уставни суд је, сагласно одредби члана 89.
став 1. Закона о Уставном суду, усвојио уставну жалбу и одлучио као у тач
ки 1. изреке.
Уставни суд је, крећући се у границама захтева, а с обзиром на то да
подносилац уставне жалбе није тражио да му се због непримерено дугог
трајања извршног поступка утврди право на накнаду нематеријалне штете,
у тачки 2. изреке одлучио да се правично задовољење подносиоца уставне
жалбе због констатоване повреде права, у конкретном случају, оствари об
јављивањем ове одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“.
9. На основу изнетог и одредбе члана 45. тачка 9) Закона о Уставном су
ду, Уставни суд је донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-387/2009 од 29. септембра 2011. године („Службени гласник РС“, број 81/11)

Повреда права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава
(права на образложену судску одлуку)
Уставни суд, донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба Ловачког удружења „Врхови“ из Сјенице и
утврђује да је пресудом Врховног суда Србије Рев. II 1060/09 од 5. новембра
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2009. године повређено право подносиоца уставне жалбе на правично су
ђење зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије, док се
у преосталом делу уставна жалба одбацује.
2. Поништава се прес уда Врховног суда Србије из тачке 1. и одређу
је да Врховни касациони суд донесе нову одлуку о ревизији тужиоца изја
вљеној против прес уде Окружног суда у Новом Пазару Гж1. 1389/08 од 9.
марта 2009. године.
Образложење
1. Ловачко удружење „Врхови“ из Сјенице поднело је 6. јануара 2010. го
дине Уставном суду уставну жалбу, допуњену поднеском од 11. марта 2010.
године, против прес уде Врховног суда Србије Рев. II 1060/09 од 5. новем
бра 2009. године, због повреде права на правично суђење и права на рад за
јемчених чланом 32. став 1. и чланом 60. став 3. Устава Републике Србије.
У уставној жалби је, поред осталог, наведено: да је првостепени суд од
био тужбени захтев тужиоца С. М. којим је тражен поништај решења о пре
станку радног односа; да је у парничном поступку утврђено да је Ловачко
удружење „Врхови“ 26. фебруара 2007. године примило обавештење Гимна
зије општине Касиндо из Босне Херцеговине број 03-1211/04 од 19. новем
бра 2004. године, и да је тек по званичном пријему тог дописа и утврђивању
одлучне чињенице да је тужилац приложио фалсификат дипломе, против
тужиоца покренут поступак за престанак радног односа и донето решење о
престанку радног односа; да је Врховни суд Србије стао на становиште „да
је дан сазнања почео да тече раније него што је то тужени писмено добио и
протоколисао у деловодном протоколу, и ако ту чињеницу у погледу сазна
ња Врховни суд Србије не образлаже на потпун и јасна начин“; да подноси
лац уставне жалбе и да није хтео морао је по сили закона да тужиоцу доне
се решење о престанку радног односа, јер га на то управо обавезују одредбе
члана 57. Закона о ловству, као и одредбе члана 15. ст. 1. и 3, члана 26. став
1, у вези са чланом 1. став 2, и чланом 179. став 1. тачка 1) Закона о раду, јер
би у противном председник удружења извршио кривично дело злоупотребе
службеног положаја; да се повреда права на рад огледа у томе што се таквом
пресудом Врховног суда Србије омогућава тужиоцу доступност рада на рад
ном месту за које по закону не испуњава услове, чиме се крше права на запо
слење лица која испуњавају услове за рад на овом радном месту.
Подносилац уставне жалбе је предложио да Уставни суд усвоји устав
ну жалбу и поништи оспорену прес уду.
2. Сагласно члану 170. Устава Републике Србије, уставна жалба се може
изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или ор
ганизација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или
ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом, ако су
исцрпљена или нису предвиђена друга правна средства за њихову заштит у.
У току поступка пружања уставнос удске заштите, поводом испитива
ња основаности уставне жалбе у границама истакнутог захтева, Уставни
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суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у списе пред
мета Општинског суда у Сјеници П1. 51/07 и утврдио следеће чињенице и
околности од значаја за одлучивање у овој уставнос удској ствари:
С. М. из Сјенице поднео је 23. маја 2007. године Општинском суду у
Сјеници тужбу против туженог Ловачког удружења „Врхови“ из Сјенице,
овде подносиоца уставне жалбе, ради поништаја решења о престанку рад
ног односа.
На рочишту за главну расправу одржаном 25. марта 2008. године изве
ден је доказ саслушањем законског заступника туженог у својству сведока,
који је, поред осталог, изјавио: да је извештај од 19. новембра 2004. године
да је диплома тужиоца фалсификат званично примио 26. фебруара 2007.
године, а да је сазнао за наведену чињеницу два или три месеца пре тог да
тума, и то преко других људи; да му је извештај од 19. новембра 2004. годи
не донео човек кога не познаје, да му је писмено достављено у пословним
просторијама, да не зна да ли је било у коверти или отворено, да приликом
пријема нико није био прис утан осим њега и тог лица, да упис у деловод
ник врши он, те да он одлучује шта ће се уписати у деловодник, руководе
ћи се да ли је нешто битно или није битно.
Општински суд у Сјеници је 25. јуна 2008. године донео прес уду П1.
51/07 којом је у ставу првом изреке одбио као неоснован тужбени захтев
тужиоца којим је тражено да се поништи као незаконито решење туженог
о престанку радног односа тужиоца број 7/07 од 28. марта 2007. године, те
да се обавеже тужени да тужиоца врати на рад и истог распореди на радно
место ловочувара, у року од осам дана, а у ставу другом изреке одредио да
свака странка сноси своје трошкове поступка. У образложењу првостепе
не прес уде је, поред осталог, наведено: да је увидом у решење туженог број
7/07 од 28. марта 2007. године утврђено да је тужилац био у радном однос у
код туженог на пословима ловочувара; да је увидом у извештај гимназије и
средње стручне школе општине Касиндо, Република Српска (која је прав
ни следбеник Шумарске школе за практичну обуку општине Илиџа) број
03-1211/04 од 19. новембра 2004. године утврђено да сведочанство Шумар
ске школе за практичну обуку које је тужилац приложио у досије тужене
као доказ о IV степену стручне спреме није веродостојна јавна исправа, јер
у званичним књигама те школе не постоји књига број 12, да је под редним
бројем 328 уписано друго лице, а да потписи директора и разредног старе
шине не одговарају потписима и печат у из матичне књиге те школе; да је
на основу исказа законског заступника туженог утврђено да је извештај од
19. новембра 2004. године примио лично на руке 26. фебруара 2007. годи
не, као и да је чињеница пријема констатована у протоколу – књизи при
јема поште; да тужилац не испуњава услове за обављање послова радног
места ловочувара, у смислу члана 57. став 3. Закона о ловству, због чега су
испуњени услови у смислу члана 179. став 1. тачка 1. Закона о раду, да се
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истом откаже уговор о раду, односно да тужиоцу престане радни однос,
због чега је решење туженог законито; да је неоснован приговор застаре
лости утврђивања дисциплинске одговорности тужиоца истакнут у сми
слу члана 184. став 1. Закона о раду, с обзиром на то да тужиоцу није пре
стао радни однос због повреде радне обавезе, већ из разлога што је тужени
у спроведеном поступку утврдио да тужилац нема потребна знања за оба
вљање послова радног места ловочувара, јер је сведочанство о завршеном
образовању фалсификат и нема својство веродостојне јавне исправе, у ве
зи са чланом 15. став 1. тачка 3) Закона о раду; да не постоје рокови заста
релости давања отказа уговора о раду у конкретном случају, јер тужилац у
току трајања радног односа није дао истините податке о испуњености усло
ва за рад у погледу стручне спреме. Писмени отправак првостепене пре
суде је уручен пуномоћнику туженог 25. јула 2008. године, а пуномоћнику
тужиоца 8. октобра 2008. године.
Тужилац је поднеском од 6. августа 2008. године предложио да суд, са
гласно члану 306. Закона о парничном поступку, поново отвори главну рас
праву због постојања чињеница које су од прес удног значаја за прес уђење,
а за које тужилац није знао у време трајања главне расправе, наводећи да је
тужени још 2004. године спорни допис доставио на увид јавном тужиоцу оп
штине Сјеница Р. П., те је предложио његово саслушање у својству сведока.
Тужилац је 14. октобра 2008. године поднео жалбу против прес уде Оп
штинског суда у Сјеници П1. 51/07 од 25. јуна 2008. године. У жалби је, по
ред осталог, наведено: да је у упозорењу о постојању разлога за отказ уго
вора о раду од 12. марта 2007. године тужени навео да је допис гимназије
примио крајем 2006. године; да суд ниједним ваљаним доказом није утвр
дио да је тужени сазнао, три месеца пре давања отказа уговора о раду, за
чињеницу да тужилац нема потребна знања за радно место, због које је ту
жиоцу и дао отказ; да је тужилац поднеском од 4. августа 2008. године пред
ложио суду извођење доказа саслушањем сведока Р. П, с обзиром на то да
за ту чињеницу није знао у време закључења главне расправе, али да суд о
том предлогу није одлучио.
Окружни суд у Новом Пазару је 9. марта 2009. године, одлучујући о
жалбама тужиоца и туженог, донео прес уду Гж1. 1389/08 којом је у ставу
првом изреке одбио као неосновану жалбу тужиоца и потврдио прес уду
Општинског суда у Сјеници П1. 51/07 од 25. јуна 2008. године у ставу пр
вом изреке, а у ставу другом изреке усвојио жалбу туженог и укинуо пре
суду Општинског суда у Сјеници П1. 51/07 од 25. јуна 2008. године у ставу
другом изреке и предмет вратио истом суду на поновни поступак и одлу
чивање. У образложењу другостепене прес уде је, поред осталог, наведено:
да су се у целини показали неосновани наводи жалбе да је побијана пре
суда заснована на погрешно и непотпуно утврђеном чињеничном стању;
да ово из разлога што запослени приликом заснивања радног односа ни
је дао истините податке о испуњености услова за рад у погледу потреб
не стручне спреме, јер у случају да је тужилац дао истините податке не би
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могао засновати рани однос, с обзиром на то да није испуњавао услове за
заснивање радног односа.
Тужилац је 10. априла 2009. године поднео ревизију против прес уде
Окружног суда у Новом Пазару Гж1. 1389/08 од 9. марта 2009. године. Пред
ложио је да Врховни суд Србије укине другостепену пресуду и предмет вра
ти на поновни поступак и одлучивање.
Врховни суд Србије је 5. новембра 2009. године, одлучујући о ревизији
тужиоца, донео оспорену прес уду Рев. II 1060/09 којом је преиначио пре
суду Окружног суда у Новом Пазару Гж1. 1389/08 од 9. марта 2009. године
и прес уду Општинског суда у Сјеници П1. 51/07 од 25. јуна 2008. године,
тако што је усвојио тужбени захтев тужиоца и поништио као незаконито
решење туженог о престанку радног односа тужиоца број 7/07 од 28. мар
та 2007. године и обавезао туженог да тужиоца врати на рад и распореди
на радно место ловочувара. У образложењу оспорене ревизијске прес уде
је, поред осталог, наведено: да Врховни суд налази да тужилац у ревизији
основано указује на погрешну примену материјалног права; да је тужиоцу
радни однос код туженог престао на основу одлуке донете 28. марта 2007.
године, на основу члана 179. став 1. тачка 1) Закона о раду; да је тужени из
дописа гимназије и средњих стручних школа општине Касиндо, Републи
ка Српска, број 3-1211/04 од 19. новембра 2004. године сазнао да диплома
тужиоца о IV степену стручне спреме није веродостојна, што значи да је
протекао рок застарелости из члана 184. Закона о раду; да је наведеном од
редбом прописано да се отказ уговора о раду из члана 179. став 1. тачка 1)
може дати запосленом у року од три месеца од дана сазнања, односно у року
од шест месеци од дана наступања чињеница које су основ за давање отка
за; да како су ти рокови, и субјективни и објективни истекли, то није било
основа за доношење оспореног решења, па је Врховни суд усвојио ревизи
ју тужиоца; да с обзиром на то да је правна последица поништаја одлуке о
престанку радног односа реинтеграција запосленог, то је тужени обавезан
да тужиоца врати на рад, сагласно члану 10. Закона о изменама и допуна
ма Закона о раду („Службени гласник РС“, број 61/05).
4. За оцену навода и разлога уставне жалбе са становишта Уставом за
јемчених права, на чију повреду се подносилац уставне жалбе позива, бит
не су следеће одредбе Устава и закона:
Одредбом члана 32. став 1. Устава је зајемчено свакоме право да неза
висан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у разумном
року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основано
сти сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о опт ужбама
против њега.
Одредбом члана 60. став 3. Устава је утврђено да су свима, под једна
ким условима, доступна сва радна места.
Одредбама Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05) је
прописано: да послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако за
то постоји оправдани разлог који се односи на радну способност запосленог,
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његово понашање и потребе послодавца, и то ако запослени не остварује
резултате рада, односно нема потребна знања и способности за обављање
послова на којима ради (члан 179. став 1. тачка 1)); да отказ уговора о раду
из члана 179. тач. 1), 2), 3), 5) и 6) овог закона послодавац може дати запо
сленом у року од три месеца од дана сазнања за чињенице које су основ за
давање отказа, односно у року од шест месеци од дана наступања чињени
ца које су основ за давање отказа (члан 184. став 1).
Одредбама Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“,
бр.125/04 и 111/09) прописано је: да суд одлучује о тужбеном захтеву по
правилу на основу усменог, непосредног и јавног расправљања (члан 4. став
1); да суд не може своју одлуку засновати на чињеницама о којима стран
кама није пружена могућност да се изјасне осим кад законом није другачи
је прописано (члан 7. став 4); да се у жалби могу износити нове чињенице
и предлагати нови докази само ако жалилац учини вероватним да их без
своје кривице није могао изнети, односно предложити до закључења глав
не расправе, а да ће суд према потреби спровести извиђај ради провере
истинитости навода жалиоца (члан 359. ст. 1. и 2); да непотпуно утврђено
чињенично стање постоји и кад на то указују нове чињенице или нови до
кази – члан 359. (члан 362. став 2); да у образложењу прес уде, односно ре
шења, другостепени суд треба да оцени жалбене наводе од значаја и да на
веде разлоге које је узео у обзир по службеној дужности (члан 382. став 1);
да ако ревизијски суд утврди да је материјално право погрешно примење
но, пресудом ће усвојити ревизију и преиначити побијану пресуду, а да ако
ревизијски суд нађе да је због погрешне примене материјалног права чи
њенично стање непотпуно утврђено и да због тога нема услова за преина
чење побијане прес уде, решењем ће усвојити ревизију, укинути у целини
или делимично прес уду првостепеног и другостепеног суда или само пре
суду другостепеног суда и предмет вратити на поновно суђење истом или
другом већу првостепеног, односно другостепеног суда (члан 407. ст. 1. и 2).
5. Оцењујући основаност уставне жалбе у погледу повреде права на пра
вично суђење, Уставни суд, пре свега, наглашава да је његова надлежност у
поступку по уставној жалби ограничена на утврђивање да ли је појединач
ним актом или радњом државних органа или организација којима су пове
рена јавна овлашћења повређено или ускраћено уставно право подносиоца.
Уставни суд начелно није надлежан да врши оцену утврђених чињеница и
изведених доказа, осим уколико је ова оцена очигледно произвољна.
Уставни суд подсећа да се приликом разматрања гаранција из члана 32.
став 1. Устава не сме застати на формалном испитивању да ли су оне пошто
ване, већ се мора оспорена одлука сагледати и у светлу гаранција које нис у
изричито предвиђене. Једна од таквих гаранција се односи на обавезу суда
да образложи своју одлуку Наиме, странка има право да буде упозната са
ставовима на којима је суд засновао своју одлуку. То право странке је пра
ћено дужношћу суда да изнесе разлоге своје одлуке, који представљају јед
ну гарантију објективности суђења, којом се спречавају злоупотребе. Оба
веза образложења судске одлуке, међутим, не значи да се у одлуци морају
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дати детаљни одговори на све изнете аргументе (видети нпр. пресуду Европ
ског суда за људска права у предмет у Van de Hurk против Холандије, од 19.
априла 1994. године). Ипак, може доћи до повреде права на правично су
ђење ако судови не утврде и не образложе кључне аргументе за доношење
прес уде. Наиме, ако је једно питање од таквог значаја да захтева изричити
одговор, који се не налази у одлуци о суштини ствари, долази до кршења
права на правично суђење (видети нпр. прес уду Европског суда за људска
права у предмет у Ruiz Torija против Шпаније, од 9. децембра 1994. годи
не). Такође, повреда права на правично суђење постоји и ако у образложе
њу нис у са довољном прецизношћу наведени разлози на којима се одлука
заснива (видети нпр. прес уду Европског суда за људска права у предмет у
Hadjianastassiou против Грчке, од 16. децембра 1992. године).
У конкретном случају, првостепени суд је одбио тужбени захтев тужи
оца, налазећи да не постоје рокови застарелости давања отказа уговора о
раду у конкретном случају. При томе, у образложењу првостепене прес у
де је наведено да је на основу исказа законског заступника туженог утвр
ђено да је 26. фебруара 2007. године тужени примио извештај гимназије и
средње стручне школе општине Касиндо, Република Српска од 19. новем
бра 2004. године.
Тужилац је у жалби против првостепене пресуде истакао да суд није од
лучио о његовом предлогу, стављеном у поднеску од 4. августа 2008. године,
да се изведе доказ саслушањем сведока – јавног тужиоца општине Сјени
ца Р. П, ради утврђивања чињенице да је тужени још 2004. године спорни
допис доставио на увид Р. П, с обзиром на то да за ту чињеницу није знао
у време закључења главне расправе. Међутим, другостепени суд је прихва
тио становиште првостепеног суда да не постоје рокови застарелости да
вања отказа уговора о раду у конкретном случају, те се није упустио у оце
ну новог доказа истакнутог од стране тужиоца.
Коначно, ревизијски суд је оспореном пресудом преиначио нижестепе
не пресуде и поништио као незаконито решење туженог о престанку радног
односа тужиоца, налазећи да је материјално право погрешно примењено. У
образложењу оспорене ревизијске прес уде је наведено: да је тужени из до
писа од 19. новембра 2004. године сазнао да диплома тужиоца о IV степену
стручне спреме није веродостојна, што значи да је протекао рок застарело
сти из члана 184. Закона о раду; да је наведеном одредбом прописано да се
отказ уговора о раду из члана 179. став 1. тачка 1) може дати запосленом у
року од три месеца од дана сазнања, односно у року од шест месеци од да
на наступања чињеница које су основ за давање отказа; да како су ти роко
ви, и субјективни и објективни истекли, то није било основа за доношење
оспореног решења, па је Врховни суд усвојио ревизију тужиоца.
У конкретном случају, Врховни касациони суд је преиначио побијане
прес уде са позивом на одредбу члана 407. став 1. ЗПП, којом је прописано
да ако ревизијски суд утврди да је материјално право погрешно примењено,
прес удом ће усвојити ревизију и преиначити побијану прес уду. Међутим,
ревизијски суд може да преиначи побијане прес уде само ако је у поступку
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пред нижестепеним судовима чињенично стање правилно и потпуно утвр
ђено. У случају да ревизијски суд оцени правно схватање нижег суда као
нетачно, он може да изрекне преиначење, али само ако је у чињеничном
основу побијаних пресуда садржана и чињеница која је по правном схвата
њу ревизијског суда битна. Ако, пак, ревизијски суд сматра да је погрешна
правна оцена нижестепених судова довела до тога да нека битна чињени
ца није утврђена, он ће, сагласно одредби члана 407. став 2. ЗПП, решењем
усвојити ревизију, укинути у целини или делимично пресуду првостепеног
и другостепеног суда или само прес уду другостепеног суда и предмет вра
тити нижем суду, стављајући му у задатак да о тој чињеници утврди ствар
но стање и поново прес уди.
Уставни суд сматра уставноправно прихватљивим становиште Врхов
ног суда Србије да подлеже застаревању право послодавца да запосленом
откаже уговор о раду у случају одс уства потребних знања и способности
из члана 179. тачка 1) Закона о раду. У конкретном случају, ревизијски суд
је пошао од тога да је тужени из дописа од 19. новембра 2004. године сазнао
да диплома тужиоца о IV степену стручне спреме није веродостојна, из чега
је извео закључак да је протекао и субјективни и објективни рок застарело
сти из члана 184. Закона о раду. Међутим, у образложењу ревизијске пресу
де није наведено када је почео да тече рок застарелости, нити је у поступ
ку пред нижестепеним судовима та чињеница била утврђивана, јер према
становишту нижестепених судова није била од значаја за доношење одлуке.
Дакле, по налажењу Уставног суда, образложење оспорене ревизијске
прес уде не садржи одговор на кључно питање на коме се заснива одлука о
преиначењу нижестепених прес уда на штет у подносиоца уставне жалбе, а
то је питање када је у конкретном случају почео да тече рок застарелости
права на давање отказа. Имајући у виду наведено, Уставни суд је закључио
да оспорена прес уда Врховног суда Србије није образложена на начин ко
ји задовољава услове из члана 32. став 1. Устава, односно да не задовоља
ва стандарде правичног суђења, успостављене уставнос удском праксом и
праксом Европског суда за људска права. Уставни суд је стога оценио да је
оспореном ревизијском прес удом повређено право подносиоца уставне
жалбе на образложену судску одлуку као елемент права на правично суђе
ње из члана 32. став 1. Устава, те је уставну жалбу у том делу усвојио, сагла
сно одредби члана 89. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник
РС“, број 109/07), и одлучио као у првом делу тачке 1. изреке.
6. У вези са наводом подносиоца уставне жалбе да му је оспореном пре
судом повређено право на рад зајемчено одредбом члана 60. став 3. Устава,
Уставни суд налази да се право на рад јемчи само физичким лицима, а не и
правним лицима. Имајући у виду да је уставну жалбу поднело правно лице
– Ловачко удружење „Врхови“ из Сјенице, Уставни суд је оценио да подно
сиоцу уставне жалбе није могло бити повређено право из члана 60. став 3.
Устава. Полазећи од изложеног, Уставни суд је у овом делу одбацио устав
ну жалбу, сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 4) Закона о Уставном
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суду, јер не постоје Уставом и Законом утврђене претпоставке за вођење
поступка, одлучујући као у другом делу тачке 1. изреке.
7. Уставни суд је оценио да се штетне последице утврђене повреде Уста
вом зајемченог права могу отклонити једино поништајем оспорене прес у
де Врховног суда Србије, уз одређивање да Врховни касациони суд донесе
нову одлуку о ревизији тужиоца, те је, сагласно одредби члана 89. став 2.
Закона о Уставном суду, одлучио као у тачки 2. изреке.
8. Полазећи од свега изложеног, Уставни суд је, на основу одредаба члана
45. тачка 9) и члана 46. тачка 9) Закона о Уставном суду, као и члана 84. По
словника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08 и 27/08),
донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-85/2010 од 29. септембра 2011. године

Нема повреде права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава
Уставни суд, донео је
ОДЛУКУ
Одбија се као неоснована уставна жалба привредног друштва за спољ
ну и унутрашњу трговину и услуге „М. е. и.“ а. д. Београд изјављена против
прес уде Врховног суда Србије Прев. 180/08 од 25. новембра 2008. године.
Образложење
1. Привредно друштво за спољну и унутрашњу трговину и услуге „М.
е. и“ а. д. Београд поднело је Уставном суду, преко пуномоћника С. А., адво
ката из Београда, 20. фебруара 2009. године уставну жалбу против прес уде
Врховног суда Србије Прев. 180/08 од 25. новембра 2008. године, због повре
де права на правично суђење из члана 32. став 1. Устава Републике Србије.
Подносилац наводи да је оспореном пресудом усвојена ревизија тужио
ца и преиначене пресуда Вишег трговинског суда у Београду Пж. 8856/06 од
7. новембра 2007. године и прес уда Трговинског суда у Београду П. 1037/06
од 4. септембра 2006. године тако што је подносилац обавезан да на име ду
га тужиоцу исплати износ од 154.358,34 УСД са домицилном каматом на тај
износ и да му накнади трошкове парничног поступка. Подносилац уставне
жалбе сматра да је оспорена прес уда неправична због погрешне примене
материјалног права, и то члана 371. Закона о облигационим односима. Под
носилац уставне жалбе наводи да су нижестепени судови правилно закљу
чили да је предметно потраживање тужиоца према подносиоцу, сагласно
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члану 374. Закона о облигационим односима, застарело, и то због природе
спорног потраживања, а да је Врховни суд Србије погрешно закључио да се
у конкретном случају има применити општи рок застарелости потражива
ња из члана 371. Закона о облигационим односима. Подносилац сматра и да
је оспорена прес уда донета уз повреду члана 399. Закона о парничном по
ступку, јер је Врховни суд Србије испитивао побијану прес уду само у гра
ницама разлога наведених у ревизији, а „није утврдио да ли је и када на
стала обавеза туженог према тужиоцу по основу коришћења средстава из
инодепозита наводно обезбеђеног за плаћање обавеза туженог према сво
јим иноповериоцима“. Предлаже да Уставни суд до доношења коначне од
луке којом ће поништи оспорену прес уду, сагласно одредби члана 86. став
2. Закона о Уставном суду, одложи извршење оспорене прес уде.
2. Према одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жалба
се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа
или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повре
ђују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уста
вом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њи
хову заштит у. Поступак по уставној жалби се, у смислу члана 175. став 3.
Устава, уређује законом.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама захтева истакнутог у њој, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или украћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у оспорену
прес уду Врховног суда Србије Прев. 180/08 од 25. новембра 2008. године и
утврдио следеће чињенице и околности од значаја за одлучивање:
Оспореном прес удом Врховног суда Србије Прев. 180/08 од 25. новем
бра 2008. године усвојена је ревизија тужиоца и преиначене прес уда Ви
шег трговинског суда у Београду Пж. 8856/06 од 7. новембра 2007. године
и прес уда Трговинског суда у Београду П. 1037/06 од 4. септембра 2006. го
дине тако што је усвојен тужбени захтев тужиоца и обавезан тужени, ов
де подносилац уставне жалбе, да тужиоцу на име дуга исплати износ од
154.358,34 УСД, са домицилном каматом на тај износ почев од 30. децем
бра 2002. године до коначне исплате, у динарској противвредности по про
дајном курс у НБС за УСД на дан плаћања и износ од 14.391,80 динара, са
каматом по стопи утврђеној Законом о висини стопе затезне камате, почев
од 30. новембра 2002. године до коначне исплате. Истом прес удом је оба
везан тужени да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у изно
су од 15.078,00 динара.
У образложењу ове прес уде је, поред осталог, наведено: да из утврђе
ног чињеничног стања у првостепеном поступку произлази да су парничне
странке 12. јула 1989. године закључиле уговор ради регулисања међусобних
права и обавеза у вези са краткорочним задужењем тужиоца у иностранству
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(инодепозит), преко Удружене београдске банке у своје име и за рачун ту
женог, у циљу обезбеђења средстава плаћања обавеза туженог према ино
странству у укупном износу од 169.010,00 ДЕМ; да се овим уговором тужи
лац обавезао да тужениковом повериоцу у име инокредита уплати наведени
износ, а тужени се обавезао да уредно и у року доспећа обезбеди динаре за
измиривање обавезе враћања обезбеђених депозитом, увећано за камат у и
припадајуће трошкове по курсу на дан доспећа, као и да сноси курсне раз
лике настале од момента коришћења депозита до рока исплате; да из на
лаза и мишљења судског вештака финансијске струке произлази да је ту
жилац своју обавезу испунио, а да је тужени обавезе по основу обрачунате
камате по предметном уговору, у периоду од 14. јуна 1989. године закључ
но са 22. априлом 1993. године, платио тужиоцу у динарској противвред
ности; да из налаза и мишљења вештака произлази да тужени дугује тужи
оцу 154.358,34 УСД на име коришћења инодепозита и обрачунате камате на
тај депозит (на име главног дуга 105.863,47 УСД и на име обрачунате камате
48.494,87 УСД), као и износ од 14.391,80 динара на име трошкова по том де
позит у; да из ИСО обрасца од 31. децембра 1999. године произлази посто
јање обавезе туженог по инодепозит у у износу од 105.963,47 УСД и на име
обрачунатих камата у износу од 38.137,92 УСД; да су на основу овако утвр
ђеног чињеничног стања, нижестепени судови одбили тужбени захтев ту
жиоца због застарелости потраживања, јер су оценили да је протекао рок
од три године, прописан чланом 374. Законом о облигационим односима.
По оцени Врховног суда Србије, нижестепени судови су правилно за
кључили да уговор о инодепозит у у конкретном случају има правну при
роду уговора о кредит у, те да, с обзиром на то да тражи повраћај девизног
износа са каматом за период коришћења на име задужења код инобанке
за обавезе туженог, потраживање тужиоца потиче из уговора о кредит у.
У образложењу се даље наводи да уговор о кредит у по својој правној при
роди не представља уговор о промет у робе и услуга за која потраживања
је, према одредби члана 374. Закона о облигационим односима, прописан
рок застарелости од три године, већ се за уговор о кредит у примењује оп
шти рок застарелости потраживања из члана 371. Закона о облигационим
односима. Како је тужени последњу уплат у извршио 22. априла 1993. годи
не, а тужба је поднета суду 3. децембра 2002. године, Врховни суд Србије је
оценио да тужиочево потраживање није застарело, па је оспореном прес у
дом преиначио нижестепене прес уде тако што је усвојио тужбени захтев
тужиоца за износ главног дуга и припадајућих камата.
4. Одредбом члана 32. став 1. Устава зајемчено је да свако има право
да независан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у
разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама,
основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о оп
тужбама против њега.
Законом о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78,
39/85, 45/89 и 57/89 и „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99 и
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44/99) (у даљем тексту: ЗОО) прописано је: да застарелошћу престаје пра
во захтевати испуњење обавезе (члан 360. став 1); да застарелост почиње
тећи првог дана после дана кад је поверилац имао право да захтева испу
њење обавезе, ако законом за поједине случајеве није што друго прописа
но (члан 361. став 1); да потраживања застаревају за десет година, ако за
коном није одређен неки други рок застарелости (члан 371); да међусобна
потраживања правних лица из уговора о промет у робе и услуга, као и по
траживања накнаде за издатке учињене у вези с тим уговорима, застаре
вају за три године и да застаревање тече одвојено за сваку испоруку робе,
извршени рад или услугу (члан 374); да се уговором о кредит у банка оба
везује да кориснику кредита стави на располагање одређени износ новча
них средстава, на одређено или неодређено време, за неку намену или без
утврђене намене, а корисник се обавезује да банци плаћа уговорену камат у
и добијени износ новца врати у време и на начин како је утврђено уговором
(члан 1064).
Законом о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 125/04)
је прописано: да битна повреда одредаба парничног поступка увек постоји
ако је у поступку као тужилац или тужени учествовало лице које не може
бити странка у поступку, или ако странку која је правно лице није засту
пало овлашћено лице, или ако парнично неспособну странку није засту
пао законски заступник, или ако законски заступник, односно пуномоћник
странке није имао потребно овлашћење за вођење парнице или за поједи
не радње у поступку, уколико вођење парнице, односно вршење појединих
радњи у поступку није било накнадно одобрено, ако се ови недостаци од
носе на странку која је изјавила жалбу (члан 361. став 2. тачка 9)); да се ре
визија не може изјавити због погрешно или непотпуно утврђеног чињенич
ног стања (члан 398. став 2); да ревизијски суд испит ује побијану прес уду
само у оном делу у коме се она побија ревизијом и у границама разлога на
ведених у ревизији, пазећи по службеној дужности на битну повреду од
редаба парничног поступка из члана 361. став 2. тачка 9) овог закона и на
правилну примену материјалног права (члан 399).
5. Оцењујући основаност навода уставне жалбе о повреди права на пра
вично суђење из члана 32. став 1. Устава, Уставни суд је констатовао да под
носилац сматра да је приликом доношења оспорене ревизијске пресуде, Вр
ховни суд Србије погрешно применио материјално право, а на његову штет у,
и то када је оценио да се у конкретном случају има применити општи рок
застарелости потраживања из члана 371. ЗОО, а не рок из члана 374. ЗОО.
С тим у вези, Уставни суд је констатовао да је правилну примену мате
ријалног права, пре свега, надлежан да цени виши суд у законом прописа
ном поступку контроле законитости одлука нижестепених судова. Међу
тим, Уставни суд налази да произвољна и арбитрерна примена материјалног
права на штет у подносиоца уставне жалбе може довести до повреде пра
ва на правично суђење, те да у одређеним сит уацијама, које првенствено
зависе од чињеница и околности конкретног случаја и од уставноправних
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разлога наведених у уставној жалби, има основа да се у поступку по устав
ној жалби повреда права из члана 32. став 1. Устава цени и са становишта
примене материјалног права.
Уставни суд је констатовао да је у конкретном случају тужилац захте
вао да суд обавеже подносиоца уставне жалбе да испуни обавезу која је на
стала по уговору о инодепозит у, а за који су судови утврдили да има прав
ну природу уговора о кредит у. С тим у вези, Уставни суд је констатовао да
је један од услова да се по основу уговора о кредит у пред надлежним судом
основано потражује повраћај девизног износа са каматом за период кори
шћења на име задужења код инобанке, а за обавезе дужника, рок у коме се
такав захтев може поставити. Уставни суд је утврдио да је чланом 371. ЗОО
прописан општи рок застарелости потраживања који се примењује осим
у случају када је законом изричито предвиђен неки други рок застарело
сти потраживања, а да је чланом 374. ЗОО прописан посебан рок застаре
лости за потраживања правних лица из уговора о промет у робе и услуга.
Уставни суд је даље утврдио да је Врховни суд Србије оспореном пре
судом преиначио нижестепене прес уде и оценио да је тужбени захтев ту
жиоца основан, па је обавезао туженог, овде подносиоца уставне жалбе, да
тужиоцу на име дуга плати утврђене новчане износе. Врховни суд Србије је
своју оцену засновао на ставу који је био изражен и у нижестепеним пресу
дама, и то да предметни уговор о инодепозит у на основу којег тужилац има
потраживање према туженом, у конкретном случају, има правну природу
уговора о кредит у. Међутим, супротно ставу и оцени израженом у ниже
степеним прес удама да је у конкретном случају наступила застарелост по
траживања туженог, јер је истекао рок од три године прописан одредбом
члана 374. ЗОО, Врховни суд Србије је у оспореној прес уди заузео став да
се у конкретном случају има применити одредба члана 371. ЗОО, односно
да се за уговор о кредит у примењује општи рок застарелости од десет годи
на. Уставни суд је даље констатовао да је у оспореној прес уди констатова
но да је тужени последњу уплат у извршио 22. априла 1993. године, као и да
је тужба поднета суду 3. децембра 2002. године, те да је Врховни суд Срби
је оценио да тужиочево потраживање није застарело, па је оспореном пре
судом преиначио нижестепене пресуде тако што је усвојио тужбени захтев
тужиоца за износ главног дуга и припадајућих камата.
Полазећи од свега наведеног, Уставни суд је нашао да је Врховни суд
Србије извео уставноправно прихватљив закључак када је оценио да се, у
конкретном случају, на потраживање тужиоца има применити општи рок
застарелости из члана 371. ЗОО. Ово из разлога што и сам подносилац
уставне жалбе, као и Врховни суд Србије у оспореној прес уди, не сматра
спорним став да предметни уговор о инодепозит у на основу којег тужилац
има потраживање према подносиоцу има правну природу уговора о кре
дит у, што даље значи да се за овакву врсту потраживања не може приме
нити посебан рок застарелости за потраживања правних лица из уговора
о промет у робе и услуга, прописан чланом 374. ЗОО.
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По оцени Уставног суда, Врховни суд Србије је у оспореној прес уди за
свој став дао јасне, прецизне и логичне закључке. Уставни суд није нашао
било шта што би указало да су материјалноправни прописи произвољ
но или неправично примењени на штет у подносиоца уставне жалбе, нити
има елемената који указују на процесну неправичност у смислу гаранција
у оквиру права на правично суђење.
Оцењујући наводе уставне жалбе o повреди члана 399. Закона о парнич
ном поступку, односно о тврдњи подносиоца да Врховни суд Србије није
утврдио да ли је и када настала обавеза туженог према тужиоцу по осно
ву коришћења средстава из инодепозита, Уставни суд је констатовао да се
ови наводи односе пре свега односе на правилност утврђеног чињеничног
стања. Уставни суд је указао на свој раније заузет став да у принципу ни
је надлежан да као инстанциони суд преиспит ују закључке и оцене редов
них судова у погледу утврђеног чињеничног стања.
Како је у ЗПП изричито прописано да се ревизија не може изјавити због
погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања, а да је уставна жал
ба изјављена против ревизијске прес уде, Уставни суд је, крећући се у гра
ницама захтева уставне жалбе, оценио да су ови наводи подносиоца устав
не жалбе о повреди члана 399. Закона о парничном поступку и последично
о повреди права из члана 32. став 1. Устава, очигледно неосновани. Наиме,
Врховни суд Србије оспореном ревизијском прес удом неспорно констато
вао, нижестепеним пресудама утврђену чињеницу, да је подносилац устав
не жалбе последњу уплат у извршио 22. априла 1993. године, те да није мо
гао оцењивати претходно спроведени доказни поступак нити утврђивати
евент уалну неправилност или непотпуност утврђеног чињеничног стања.
Сагласно изложеном, Уставни суд је оценио да подносиоц у уставне
жалбе оспореном прес уде Врховног суда Србије Прев. 180/08 од 25. но
вембра 2008. године, није повређено право на правично суђење из члана
32. став 1. Устава.
Имајући у виду да је донео коначну одлуку, Суд је оценио да је захтев
подносиоца да се одложи извршење оспорене прес уде Врховног суда Ср
бије Прев. 180/08 од 25. новембра 2008. године беспредметан.
Поводом захтева подносиоца за накнаду трошкова поступка по устав
ној жалби, Уставни суд указује на то да је одредбама члана 6. Закона о Устав
ном суду („Службени гласник РС“, број 109/07) прописано да се у поступ
ку пред Судом не плаћа такса и да учесници у поступку пред Судом сносе
своје трошкове.
6. Следом наведеног, Уставни суд је уставну жалбу одбио као неоснова
ну, сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о Уставном суду.
На основу изложеног и члана 45. тачка 9) Закона о Уставном суду, Устав
ни суд је донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-265/2009 од 6. октобра 2011. године
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Повреда права на правично суђење из
члана 32. став 1. Устава (арбитрерна примена права)
и права на правичну накнаду
за рад из члана 60. став 4. Устава
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба Славољуба Митића, Милене Витановић, Сла
више Стојиљковића, Лидије Шикић, Љубише Јовановића, Срђана Смиљко
вића, Горана Божиновића, Милана Денића, Миодрага Богдановића и Небој
ше Митића и утврђује да су прес удом Окружног суда у Нишу Гж. I 1127/08
од 30. јануара 2009. године повређена права подносилаца уставне жалбе на
правично суђење и правичну накнаду за рад, зајемчена одредбама члана
32. став 1. и члана 60. став 4. Устава Републике Србије.
2. Поништава се пресуда Окружног суда у Нишу Гж. I 1127/08 од 30. ја
нуара 2009. године и налаже надлежном суду да донесе нову одлуку о жал
би Славољуба Митића и др. изјављеној против прес уде Општинског суда
у Нишу П1. 3299/05 од 27. фебруара 2008. године.
3. Ова одлука има правно дејство и према лицима која нис у поднела
уставну жалбу, а налазе се у истој правној сит уацији, сагласно одредби чла
на 87. Закона о Уставном суду.
Образложење
1. Славољуб Митић из села Доња Врежина, град Ниш, и други подноси
оци уставне жалбе наведени у уводу ове одлуке, су 20. марта 2009. године,
преко пуномоћника Зорана Костића, адвоката из Ниша, поднели Уставном
суду уставну жалбу против прес уде наведене у изреци, због повреде права
на правично суђење и правичну накнаду за рад, зајемчених одредбама чла
на 32. став 1. и члана 60. став 4. Устава Републике Србије.
Подносиоци уставне жалбе наводе да су као запослени у Министарству
унутрашњих послова Републике Србије – Полицијској управи за град Ниш,
у периоду од 22. новембра 2002. године до 30. новембра 2005. године радили
прековремено, ноћу и на дане државних празника, а да им за то нису испла
ћиване накнаде, те су из тих разлога, заједно са другим запосленима, подне
ли тужбу Општинском суду у Нишу, ради исплате додатака на плат у по на
веденим основима. У уставној жалби се указује да је Општински суд у Нишу
пресудом П1. 3299/05 од 27. фебруара 2008. године усвојио тужбени захтев
подносиоца уставне жалбе ради исплате додатака на плат у по наведеним
основима за период од 22. новембра 2002. године до 30. новембра 2005. го
дине, док је у делу којим је тражена наведена накнада за период после 30. но
вембра 2005. године, тужбени захтев одбијен као неоснован. Окружни суд у
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Нишу је, решавајући о жалби тужене, својом пресудом Гж. I 1127/08 од 30.
јануара 2009. године, преиначио наведену првостепену пресуду у усвајају
ћем делу и у том смислу одбио тужбу као неосновану. У образложењу оспо
рене другостепене пресуде истакнуто је да је подносиоцима уставне жалбе
у вредност зараде урачуната и накнада за рад под наведеним условима и да
је на тај начин, по том основу, извршено увећање плате у складу са чланом
47. Закона о унутрашњим пословима. Међутим, подносиоци уставне жал
бе тврде да се наведеном одредбом Закона о унутрашњим пословима, ни
ти другим подзаконским актима нигде не помиње да се прописано увећање
односи на рад дужи од пуног радног времена, на ноћни рад и рад у дане др
жавних и верских празника, већ да је то питање регулисано Колективним
уговором за раднике државних органа. Подносиоци су навели да је у прво
степеном поступку утврђено да је већи број радника Министарства унутра
шњих послова имао право на увећану зараду и да су остварили увећање од
30%, иако нису радили прековремено, ноћу и у дане празника. Затим исти
чу да је 29. новембра 2005. године ступио на снагу Закон о полицији, којим
је прописано да се због посебних услова рада, опасности по живот и здра
вље, одговорности, тежине и природе послова, рада на дан празника који је
нерадни дан, ноћног рада и прековременог рада, запосленима у Министар
ству могу утврдити коефицијенти за обрачун плате који су од 30% до 50%
номинално већи од коефицијената за друге државне службенике. Из свега
наведеног, према мишљењу подносиоца уставне жалбе, може се закључити
да су за период до ступања на снагу Закона о полицији, редовни судови мо
гли применити једино Закон о платама у државним органима који предвиђа
обавезу тужене да подносиоцима уставне жалбе исплати тражену накнаду.
Такав став је у истој правној сит уацији заузео Општински и Окружни суд у
Ваљеву. Из наведених разлога, подносилац уставне жалбе је предложио да
Уставни суд усвоји уставну жалбу и укине пресуду Општинског суда у Ни
шу П1. 3299/05 од 27. фебруара 2008. године и пресуду Окружног суда у Ни
шу Гж. I 1127/08 од 30. јануара 2009. године.
2. Према одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жалба
се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа
или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повре
ђују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уста
вом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њи
хову заштит у. Поступак по уставној жалби се, у смислу члана 175. став 3.
Устава, уређује законом.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама захтева истакнутог у њој, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у оспорене
прес уде и документацију приложену уз уставну жалбу и утврдио следеће
чињенице и околности од значаја за решавање ове уставнос удске ствари:
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Прес удом Општинског суда у Нишу П1. 3299/05 од 27. фебруара 2008.
године, ставом првим изреке тужена Република Србија – Министарство
унутрашњих послова – Полицијска управа Ниш је обавезана да тужиоци
ма, међу којима се налазе и овде подносиоци уставне жалбе, на име неис
плаћеног прековременог рада, ноћног рада и рада у време државних пра
зника, за период од 22. новембра 2002. године до 30. новембра 2005. године,
исплати износе са каматом, како је ближе означено у изреци ове прес уде,
ставом другим изреке одбијен је тужбени захтев тужилаца којим су тражи
ли да се тужена обавеже да тужиоцима на име неисплаћеног прековреме
ног рада, ноћног рада и рада у време државних празника, за период од де
цембра 2005. године до децембра 2006. године, исплати износе са каматом,
како је ближе означено у изреци ове прес уде, док је ставом трећим изреке
тужена обавезана да тужиоцима накнади трошкове парничног поступка.
У образложењу првостепене прес уде је, поред осталог, наведено: да је не
спорно да су тужиоци запослени код тужене, та да су распоређени на ду
жност полицајца у полицијској станици одељења полиције у складу са до
нетим решењима; да је неспорно да тужиоцима није увећавана зарада по
основу обављања послова ноћу, на дан државног и верског празника и пре
ковремено, онако како су они определили захтевом, у складу са одредбама
члана 108. Закона о раду и Општег колективног уговора; да је суд извео до
каз вештачењем, те да је у налазу и мишљењу вештака изнето да су у спор
ном периоду тужиоци обављали послове ноћу, на дан државног и верског
празника и прековремено, да им је на име посебних услова рада увећан ко
ефицијент за 30%, те је утврђена разлика за исплат у зараде по наведеним
основама према важећим прописима, по укупном броју часова у износима
који су наведени у изреци прес уде; да према изјавама странака наведено
увећање од 30% имају сви запослени. Према становишту првостепеног су
да, тужиоцима припада право на увећање зараде по наведеним основима,
будући да рад тужилаца није био посебно вреднован по основу додатака на
плат у, у смислу члана 5. Закона о платама у државним органима и јавним
службама, односно, јер не могу да се изједначе права на плат у и додатака на
плат у у том смислу што би се узело да увећана плата због услова рада, обу
хвата и додатак на плат у. Стога је усвојио тужбени захтев у делу који се од
носи на период од 22. новембра 2002. године до 30. новембра 2005. године.
Оспореном пресудом Окружног суда у Нишу Гж1. 1127/08 од 30. јануа
ра 2009. године преиначена је пресуда Општинског суда у Нишу П1. 3299/05
од 27. фебруара 2008. године, тако што је одбијен тужбени захтев тужила
ца да им се на име неисплаћеног прековременог рада, ноћног рада и рада
у време државних празника, за период од 22. новембра 2002. године до 30.
новембра 2005. године, исплате износи са каматом, како је ближе означено
у изреци ове прес уде. У образложењу ове прес уде, је поред осталог, истак
нуто да се основано жалбом указује да је првостепени суд у побијаној пре
суди погрешно применио материјално право, па је побијана прес уда пре
иначена и тужбени захтев одбијен. Другостепени суд је, позивајући се на
одредбе члана 47. Закона о унутрашњим пословима и члана 1. Правилника
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о платама радника Министарства унутрашњих послова, оценио да су, у
конкретном случају, тужиоци кроз редовну плат у остваривали и накнаду
за прековремени рад, ноћни рад и рад у време државних празника, па се не
може прихватити закључак првостепеног суда да тај рад није био посебно
вреднован. С тим у вези, другостепени суд је навео да је одредбама члана
20. наведеног Закона о унутрашњим пословима прописано да овлашћена
службена лица врше послове и када нис у на службеној дужности, као и да
је прописана њихова обавеза рада дужег од пуног радног времена, за шта
су плаћена платом одређеном параметром коефицијента који у себи подра
зумева ову природу посла и овакве услове рада. Такође, по оцени другосте
пеног суда, у конкретном случају примењује се Закон о унутрашњим посло
вима који је lex specialis у однос у на друге законске прописе који регулишу
ту материју. Из изнетих разлога је одбијен тужбени захтев као неоснован.
4. За оцену навода и разлога уставне жалбе са становишта Уставом за
јемчених права на чију повреду се подносиоци уставне жалбе позивају, ре
левантне су следеће уставне и законске одредбе:
Одредбом члана 32. став 1. Устава је утврђено да свако има право да
независан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у ра
зумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама,
основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о оп
тужбама против њега.
Одредбом члана 60. став 4. Устава утврђено је да свако има право на
поштовање достојанства своје личности на раду, безбедне и здраве услове
рада, потребну заштит у на раду, ограничено радно време, дневни и недељ
ни одмор, плаћени годишњи одмор, правичну накнаду за рад и на правну
заштит у за случај престанка радног односа, те да се нико тих права не мо
же одрећи.
Законом о унутрашњим пословима („Службени гласник РС“, бр. 44/91,
79/91, 54/96, 25/2000, 8/01 и 106/03), који је, поред осталог, уређивао и пи
тања из области радних односа запослених у Министарству унутрашњих
послова, укључујући и плате и накнаде радника тог министарства, било је
прописано: да се на раднике Министарства унутрашњих послова приме
њују прописи о државној управи, радним односима, здравственом, пензиј
ском и инвалидском осигурању и образовању, ако овим законом није друк
чије одређено (члан 37); да се због посебних услова рада, тежине и природе
задатака и послова, овлашћеним службеним лицима и радницима на одре
ђеним дужностима обезбеђују за најмање 30 одсто увећана средства за пла
те у однос у на средства која се обезбеђују за остале раднике Министарства
унутрашњих послова и раднике других министарстава (члан 47. став 1); да
се звање, напредовање, плате и накнаде овлашћених службених лица и рад
ника на одређеним дужностима и друга питања из радних односа, уређују
прописом министра у складу са законом. Закон о унутрашњим пословима
престао је да важи ступањем на снагу Закона о полицији („Службени гла
сник РС“, број 101/05), 29. новембра 2005. године.
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Законом о полицији уређена су, поред осталог, и питања начина утвр
ђивања плата и коефицијената за обрачун плата полицијских службеника
и других запослених у Министарству унутрашњих послова. Овим законом
је прописано: да полицијски службеници и други запослени у Министар
ству имају право на плат у која се састоји од основице коју утврђује Влада
и основног и додатног коефицијента у однос у на звање, посебне услове ра
да, опасност, одговорност и сложеност послова (члан 146. став 1); да виси
ну коефицијента из става 1. овог члана утврђује министар актом о плата
ма запослених у Министарству, који доноси уз сагласност Владе (члан 146.
став 3); да се због посебних услова рада, опасности по живот и здравље,
одговорности, тежине и природе послова, рада на дан празника који је не
радни дан, ноћног рада, рада у сменама, прековременог рада, дежурстава,
приправности и других видова нередовности у раду, запосленима у Ми
нистарству могу утврдити коефицијенти за обрачун плате који су од 30 до
50 одсто номинално већи од коефицијената за друге државне службенике,
а у висини масе средстава потребних за исплат у додатних коефицијената
из члана 146. став 1. овог закона (члан 147. став 1); да се на права и обаве
зе проистекле из напред наведених посебних услова рада не примењују од
редбе општих радноправних прописа о увећаној заради (члан 147. став 3).
Прелазним и завршним одредбама Закона о полицији прописано је: да
до доношења акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
у Министарству у складу са овим законом и решења о распоређивању на
радно место у складу са тим актом или доношења другог решења у складу
са законом, запослени у Министарству на дан ступања на снагу овог зако
на настављају да раде на истим радним местима и задржавају чинове, од
носно звања и плате према досадашњим прописима и другим актима (члан
194); да ће се акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
и решења из члана 194. овог закона донети у року од годину дана од дана
ступања на снагу овог закона (члан 195).
Правилником о платама радника Министарства унутрашњих посло
ва, који је важио до ступања на снагу Закона о полицији и на основу тог за
кона донетог Правилника о платама радника Министарства унутрашњих
послова од 28. новембра 2005. године и 13. јуна 2006. године, било је пропи
сано да запослени у Министарству унутрашњих послова има право на ко
ефицијент који се одређује према платној групи или платном разреду у ко
ји се радно место разврстава, право на увећање тог коефицијента за 30% и
право на коефицијент по основу звања, односно чина који запослени има.
Одредбама члана 5. Закона о платама у државним органима и јавним
службама („Службени гласник РС“, број 34/01), које су се примењивале
на постављена и запослена лица у министарствима до 1. јануара 2007. го
дине, када је почео да се примењује Закон о платама државних службе
ника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 63/06, 115/06 и
101/07), било је прописано да додатак на плат у, између осталог, припада за
дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена одређене
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прописима (прековремени рад), рад на дан државног и верског празника
и рад ноћу (између 22.00 и 6.00 часова наредног дана), ако такав рад није
вреднован при утврђивању коефицијента (став 1. тач. 2), 3) и 5)), као и да
се додатак на плат у обрачунава и исплаћује у висини утврђеној Општим
колективним уговором.
5. Оцењујући да ли је оспореном прес удом повређено право подноси
лаца на правично суђење зајемчено чланом 32. став 1. Устава, Уставни суд
је, полазећи од чињенице да су подносиоци уставне жалбе и други поли
цијски службеници, поред осталог, поднели захтев за исплат у додатка на
плат у за прековремени, ноћни и рад на дане државних и верских празника
у периоду од 22. новембра 2002. године до 30. новембра 2005. године, оце
нио да је приликом одлучивања о овом захтеву било неопходно разлико
вати начин на који је ово питање било уређено до 29. новембра 2005. годи
не и након тог дат ума, када је ступио на снагу Закон о полицији.
Након ступања на снагу Закона о полицији, запослени у Министарству
унутрашњих послова, сагласно одредби члана 147. став 1. Закона о полици
ји, због посебних услова рада, опасности по живот и здравље, одговорности,
тежине и природе послова, рада на дан празника који је нерадни дан, ноћ
ног рада, рада у сменама, прековременог рада, дежурстава, приправности и
других видова нередовности у раду, могу остварити право на коефицијенте
за обрачун плате који су од 30% до 50% номинално већи од коефицијената
за друге државне службенике. Из наведеног произлази да се запосленима у
Министарству унутрашњих послова прековремени рад, рад ноћу и рад на
дане државних и верских празника вреднује увећањем коефицијента, тако
да се на њих не примењују одредбе општих радноправних прописа о уве
ћаној заради. Наравно, примена одредаба општих радноправних прописа о
увећаној заради је искључена уколико је запослени који је радио прековре
мено, ноћу и у дане државних и верских празника, остварио право на уве
ћање коефицијента за обрачун плате на претходно наведени начин. Уколи
ко запосленом у Министарству унутрашњих послова решењем послодавца
није утврђен коефицијент за обрачун плате од 30% до 50% номинално већи
од коефицијената за друге државне службенике, запосленом не може бити
ускраћено право на увећану зараду коју за рад на дан празника, рад ноћу,
рад у сменама и прековремени рад имају сви запослени у Републици Срби
ји. Такође, треба имати у виду да је прелазним и завршним одредбама За
кона о полицији изричито прописано да запослени у Министарству уну
трашњих послова задржавају, између осталог, и плат у према досадашњим
прописима и другим актима до доношења акта о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у складу са овим законом и решења о рас
поређивању на радно место у складу са тим актом (члан 194). Према томе,
по оцени Уставног суда, на плате запослених у Министарству унутрашњих
послова, укључујући и додатак на плат у, и након ступања на снагу Закона
о полицији, примењивале су се одредбе до тада важећих прописа, а све до
доношења акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
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складу са новодонетим законом и решења о распоређивању на радно место
на основу тог акта, при чему је Закон, у одредби члана 195. одредио рок од
годину дана од дана ступања на снагу овог закона за доношење новог оп
штег акта и појединачних решења државним службеницима у Министар
ству, а којима се приликом распоређивања на радна места утврђују и кое
фицијенти за обрачун плата, сагласно Закону.
Међутим, одредбама Закона о унутрашњим пословима, који је важио до
29. новембра 2005. године, односно до ступања на снагу Закона о полицији,
питања из области радних односа запослених у Министарству унутрашњих
послова, укључујући и плате и накнаде радника тог министарства, била су
другачије регулисана. Одредбом члана 47. став 1. Закона о унутрашњим по
словима било је прописано да се због посебних услова рада, тежине и при
роде задатака и послова, овлашћеним службеним лицима и радницима на
одређеним дужностима обезбеђују за најмање 30% увећана средства за пла
те у односу на средства која се обезбеђују за остале раднике Министарства
унутрашњих послова и раднике других министарстава. Законом о платама
у државним органима и јавним службама било је, између осталог, прописа
но да се плате утврђују на основу основице за обрачун плата, коефицијента
који се множи основицом, додатка на плат у и обавеза које запослени пла
ћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, у скла
ду са законом, те да додатак на плат у, између осталог, припада за дежурство
и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена одређене прописи
ма (прековремени рад), рад на дан државног и верског празника и рад но
ћу (између 22.00 и 6.00 часова наредног дана), ако такав рад није вреднован
при утврђивању коефицијента. Одредбама Правилника о платама радника
Министарства унутрашњих послова који је важио у време важења Закона
о унутрашњим пословима, било је предвиђено да запослени у Министар
ству унутрашњих послова има право на коефицијент који се одређује према
платној групи или платном разреду у који се радно место разврстава и пра
во на увећање тог коефицијента за 30%. Из наведеног произлази да, за раз
лику од Закона о полицији који прописује могућност увећања коефицијента
по основу прековременог, ноћног и рада на дане државног и верског пра
зника, те искључује примену других прописа о увећаној заради, одредбама
Закона у унутрашњим пословима ови основи нису били посебно наведени
као услов за увећање коефицијента, нити је била искључена примена дру
гих прописа о увећаној заради. Дакле, одредбама Закона о платама у држав
ним органима и јавним службама било је, поред осталог, прописано да пла
ту чини основица, коефицијент који се множи основицом, додатак на плат у
и обавезе које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање, те је утврђено да се додаци на плат у дају, између оста
лог, у случају прековременог, ноћног и рада на дан државног и верског пра
зника, осим уколико тај рад није вреднован при утврђивању коефицијента.
Сагласно изнетом, Уставни суд је оценио да, уколико запосленом у
Министарству унутрашњих послова прековремени, ноћни и рад на дан
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државног и верског празника није вреднован при утврђивању коефицијен
та за обрачун плате, запосленом не може бити ускраћено право на увећану
зараду коју за рад на дан празника, рад ноћу, рад у сменама и прековремени
рад имају сви запослени у Републици Србији. Стога је, по оцени Уставног
суда, изнети став другостепеног суда о томе да подносиоци уставне жалбе,
сагласно члану 47. Закона о унутрашњим пословима, нис у имали право на
увећану зараду по основу прековременог, ноћног и рада на дан државног и
верског празника, у периоду од 22. новембра 2002. године до 30 новембра
2005. године, независно од чињенице да такав рад није посебно вреднован
при утврђивању коефицијента за обрачун плате, споран у погледу правил
не примене материјалног права, а што је у непосредној вези са остварива
њем права на правично суђење зајамченог одредбом члана 32. став 1. Устава.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је утврдио да становишта и да
ти разлози у оспореној другостепеној прес уди за примену одговарајућих
одредаба Закона о унутрашњим пословима, нис у уставноправно прихва
тљиви, јер се из релевантних прописа не може извести закључак о прав
ној утемељености израженог става да је утужено потраживање подноси
оца уставне жалбе неосновано. У том смислу, Уставни суд је утврдио да је
подносиоцима уставне жалбе повређено право на правично суђење зајем
чено чланом 32. став 1. Устава, које је у непосредној вези са остваривањем
права на правичну накнаду за рад гарантованог чланом 60. став 4. Устава.
Уставни суд је на основу изложеног и одредбе члана 89. став 1. Закона о
Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), уставну жалбу усво
јио и утврдио да су оспореном пресудом Окружног суда у Нишу повређена
права подносилаца уставне жалбе на правично суђење и на правичну на
кнаду за рад, зајемчена одредбама члана 32. став 1. и члана 60. став 4. Уста
ва, одлучујући као у тачки 1. изреке.
Уставни суд је оценио да се штетне последице учињене повреде права
могу отклонити једино поништајем оспорене другостепене прес уде, како
би у поновном жалбеном поступку била донета нова одлука о жалби, те је,
сагласно одредби члана 89. став 2. Закона о Уставном суду, одлучено као у
тачки 2. изреке.
С обзиром на то да је Уставни суд утврдио постојање повреде Уставом
зајемченог права на правично суђење и на правичну накнаду за рад под
носилаца уставне жалбе, а да се у истој правној сит уацији као подносиоци
уставне жалбе налазе и други тужиоци у предметном парничном поступ
ку, који нис у поднели уставну жалбу, Суд је, на основу одредбе члана 87.
Закона о Уставном суду, утврдио да ова одлука има правно дејство и пре
ма тим лицима, одлучујући као у тачки 3. изреке.
6. С обзиром на изнето, Уставни суд је, на основу одредбе члана 45. тач
ка 9) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-429/2009 од 13. октобра 2011. године
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Повреда права на суђење у разумном року и
права на правично суђење из члана 32. став 1. Устава
(арбитрерна примена материјалног права) и
права на једнаку заштит у права из члана 36. став 1. Устава
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба Шукрије Зека, Авни Зека, Бедри Зека, Хазби
је Шаља рођенe Зека, Бахрије Зека, Хазбије Шаља и Ука Шаља и утврђује да
је у поступку који се пред Четвртим општинским судом у Београду водио
у предмет у П. 5074/02, а сада се води пред Првим основним судом у Бео
граду у предмет у П. 52865/10, повређено право подносилаца уставне жал
бе на суђење у разумном року зајемчено одредбом члана 32. став 1. Уста
ва Републике Србије.
2. Усваја се уставна жалба подносилаца уставне жалбе из тачке 1. и
утврђује да су прес удом Врховног суда Србије Рев. 2002/07 од 29. августа
2007. године повређени право подносилаца на правично суђење зајемче
но одредбом члана 32. став 1. Устава и право на једнаку заштит у права из
члана 36. став 1. Устава.
3. Поништава се прес уда Врховног суда Србије Рев. 2002/07 од 29. ав
густа 2007. године и одређује се да Врховни касациони суд поново одлучи
о ревизији подносилаца уставне жалбе изјављеној против прес уде Окру
жног суда у Београду Гж. 2854/07 од 14. марта 2007. године.
4. Налаже се надлежним судовима да предузму све неопходне мере ка
ко би се парнични поступак из тачке 1. окончао у најкраћем року.
5. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Образложење
1. Шукрија Зека, Авни Зека, Бедри Зека, Хазбија Шаља рођена Зека, Ба
хрија Зека, Хазбије Шаља и Ука Шаља, сви из Београда, су преко пуномоћ
ника Немање Јоловића, адвоката из Београда поднели Уставном суду 29.
априла 2008. године уставну жалбу, због повреде права на правично суђе
ње и суђење у разумном року зајемчених чланом 32. став 1. Устава и по
вреде права на једнаку заштит у права из члана 36. став 1. Устава у поступ
ку који се водио пред Четвртим општинским судом у Београду у предмет у
П. 5074/02. Подносиоци уставне жалбе су навели да су још септембра 1999.
године поднели тужбу ради накнаде штете због смрти њиховог супруга и
оца погинулог у несрећи у Алексиначким рудницима; да је прес удом Че
твртог општинског суда у Београду од 2005. године усвојен тужбени зах
тев и обавезан је тужени „Електропривреда Србије“ да сваком од тужила
ца исплати накнаду нематеријалне штете; да је прес удом Окружног суда у
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Београду преиначена првостепена прес уда тако што је тужбени захтев од
бијен, а да је Врховни суд Србије, решавајући о ревизији, одбио ревизију
као неосновану.
Подносиоци уставне жалбе су истакли повреду права на суђење у ра
зумном року, наводећи да судови о њиховим правима нис у одлучили у ра
зумном року, јер су тужбе поднете још 1999. године, првостепена прес уда
је донета после шест година, а поступак пред Врховним судом Србије се
завршио осам година после подношења тужбе. У уставној жалби је повре
да права на правично суђење и на једнаку заштит у права образложена ти
ме да су у идентичним правним сит уацијама судови различито поступали,
будући да су готово сва лица осим подносилаца уставне жалбе остварила
право на накнаду штете, само је подносиоцима уставне жалбе прес удом
Окружног суда у Београду Гж. 2854/07 од 14. марта 2007. године и прес у
дом Врховног суда Србије Рев. 2002/07 од 29. августа 2007. године тужбе
ни захтев одбијен због застарелости. За те своје наводе подносиоци устав
не жалбе су доставили доказе.
2. Сагласно члану 170. Устава Републике Србије, уставна жалба се може
изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или ор
ганизација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или
ускраћују људска или мањинска права и слободе зајамчене Уставом, ако су
исцрпљена или нису предвиђена друга правна средства за њихову заштит у.
Према одредби члана 82. став 2. Закона о Уставном суду („Службени
гласник РС“, број 109/07), уставна жалба се може изјавити и ако нису исцр
пљена правна средства у случају када је подносиоцу жалбе повређено пра
во на суђење у разумном року.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама захтева истакнутог у њој, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку, увидом у списе предмета ра
нијег Четвртог општинског суда у Београду П. 5074/02, сада Првог основ
ног суда у Београду П. 52865/10, утврдио следеће чињенице и околности од
значаја за доношење одлуке у овој уставнос удској ствари:
Рудар Љах Зека, супруг подноситељке уставне жалбе Шукрије Зека и
отац подносилаца уставне жалбе Авни Зека, Бедри Зека, Хазбије Шаља ро
ђене Зека и Бахрије Зека, погинуо је у рударској несрећи која се догодила
17. новембра 1989. године у Алексиначким рудницима. У истој несрећи по
гинуо је и Ука Шаља, супруг подноситељке Хазбије Шаља и отац подноси
оца Ука Шаље. Правноснажном прес удом Општинског суда у Алексинцу
К. 12/92 од 4. априла 1996. године више одговорних лица у Алексиначким
рудницима оглашено је кривим и осуђено за извршено кривично дело те
шко дело против опште сигурности из члана 194. став 4. у вези са чланом
189. став 3. а у вези са ставом 2. истог члана Кривичног закона Републике
Србије. Супруга и деца погинулог Љах Зеке поднели су 27. септембра 1999.
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године тужбу за накнаду нематеријалне и материјалне штете проузроко
ване наведеним штетним догађајем а супруга и дете пок. Ука Шаље, подне
ли су такву тужбу 29. септембра 1999. године. Парнице по овим тужбама
су спојене ради заједничког расправљања и одлучивања. Тужбе су подне
те Трећем општинском суду у Београду који се решењем од 31. децембра
2001. године огласио месно ненадлежним и уступио је предмет Четвртом
општинском суду у Београду.
Пред Четвртим општинским судом у Београду било је заказано 13 ро
чишта за главну расправу. Прво рочиште је одржано 16. децембра 2002. го
дине, да би тек на рочишту од 22. новембра 2005. године главна расправа
била закључена. Од наведених 13 рочишта, четири рочишта нис у одржана,
и то због спречености поступајућег судије, као и због недоласка заступни
ка тужених. Такође, увидом у списе предмета је утврђено да је у време на
станка штетног догађаја Алексиначки рудник угља постојао као самостални
правни субјект, да би 13. марта 1990. године ушао у састав Јавног преду
зећа „Електропривреда Србије – Београд“, док је 20. јануара 1992. године
основано Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља у Ресавици чији
је оснивач „Електропривреда Србије“, а 8. јула 2003. године основано је ЈП
Предузеће за подземну експлоатацију угља „Ресавица“ као потпуно само
стални правни субјект.
Делимичном пресудом Четвртог општинског суда у Београду П. 5074/02
од 22. новембра 2005. године, првим ставом изреке усвојен је тужбени зах
тев тужилаца па је обавезано Јавно предузеће „Електропривреда Србије“
из Београда, као првот ужени, да тужиоцима на име накнаде нематеријалне
штете исплати појединачне износе ближе описане у изреци пресуде. Другим
ставом изреке ове прес уде одбијен је као неоснован тужбени захтев тужи
лаца којим су тражили да се обавеже другот ужени Јавно предузеће за под
земну експлоатацију угља из Ресавице да им накнади нематеријалну штет у
и трошкове парничног поступка; трећим ставом изреке одбијен је као нео
снован приговор застарелости потраживања које су истакли првот ужени и
другот ужени; четвртим ставом изреке одбијен је као неоснован приговор
недостатка пасивне легитимације који је истакао првот ужени; петим ста
вом изреке одређено је да ће се у однос у на преостали део тужбеног захте
ва у погледу материјалне штете, као и у однос у на трошкове поступка, по
ступак наставити након правноснажности ове делимичне прес уде.
Окружни суд у Београду је прес удом Гж. 2854/07 од 14. марта 2007. го
дине преиначио делимичну прес уду Четвртог општинског суда у Београ
ду П. 5074/02 од 22. новембра 2005. године, исправљену решењем Четвр
тог општинског суда од 24. јануара 2006. године, у ставу првом и делу става
трећег изреке у однос у на тужено ЈП „Електропривреда Србије“, тако што
је одбијен као неоснован тужбени захтев којим је тражено да се тужено
ЈП „Електропривреда Србије“ обавеже да тужиоцима надокнади немате
ријалну штет у на име душевних болова због смрти блиског лица. Окру
жни суд је у својој прес уди заузео став да је до тренутка подношења тужбе
истекао рок из члана 376. став 2. Закона о облигационим односима, а из
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разлога што је од настанка штете протекло више од пет година, због чега је
приговор застарелости основано истакнут. Како сагласно члану 360. став
1. истог закона, застарелошћу престаје право да се захтева испуњење оба
везе, то је, по ставу Окружног суда у Београду, тужбени захтев у овој прав
ној ствари неоснован.
Оспореном прес удом Врховног суда Србије Рев. 2002/07 од 29. авгу
ста 2007. године одбијена је као неоснована ревизија тужилаца изјављена
против прес уде Окружног суда у Београду Гж. 2854/07 од 14. марта 2007.
године. Врховни суд Србије је стао на становиште да је ревизија тужилаца
неоснована из разлога што су тужбе за накнаду штете поднете 27. септем
бра 1999. године и 29. септембра 1999. године, односно након протека ви
ше од пет година од дана када је штета настала, те је потраживање тужила
ца за накнаду штете застарело, у смислу одредбе члана 376. став 2. Закона
о облигационим односима.
У наставку поступка, и то у периоду након подношења уставне жалбе
списи су изнети поступајућем судији и рочиште за главну расправу је одр
жано 24. марта 2009. године, када је донето решење да је доказни поступак
завршен. Прес удом Четвртог општинског суда у Београду П. 1689/09 од 24.
марта 2009. године одбијен је тужбени захтев тужилаца којим су тражи
ли да се тужени Јавно предузеће “Електропривреда Србије” из Београда и
Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља из Ресавице обавежу да
исплате тражене износе на име накнаде штете због изгубљеног издржава
ња. У образложењу наведене прес уде цитирана је одредба члана 170. став
1. Закона о облигационим односима којом је прописано да за штет у ко
ју запослени у раду или у вези са радом проузрокује трећем лицу одгова
ра предузеће у коме је запослени радио у тренутку проузроковане штете,
осим ако докаже да је запослени у датим околностима поступао онако ка
ко је требало, одредбе члана 376. ст 1. и 2. истог закона којима је прописа
но да потраживање накнаде проузроковане штете застарева за три године
од када је оштећеник дознао за штет у и за лице које је штет у учинило, а у
сваком случају за пет година од када је штета настала, као и одредба члана
360. став 1. Закона према којој застарелошћу престаје право захтевати ис
пуњење обавезе. Имајући у виду прес уде Окружног суда у Београду и Вр
ховног суда Србије, као и све изведене доказе, првостепени суд је сматрао
неоснованим захтев тужилаца за накнаду материјалне штете због изгубље
ног издржавања и исплат у трошкова парничног поступка.
Тужиоци су 10. јула 2009. године поднели жалбу против наведене пре
суде. Окружни суд у Београду је 10. октобра 2009. године донео решење
Гж. 21303/09 којим је Четвртом општинском суду у Београду вратио списе
предмета ради допуне поступка, јер је тужилац Ука Шаља постао пуноле
тан па је било потребно да се изјасни да ли одобрава радње које је у њего
во име предузимао пуномоћник 8. децембра 2009. године. Наведеном пр
востепеном суду је достављено пуномоћје за заступање дато од стране Уке
Шаље, али у предмет у даље није поступано.
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4. За оцену навода и разлога из уставне жалбе са становишта Уставом
зајемчених права на чију повреду се подносилац уставне жалбе позива, од
значаја су следеће одредбе Устава и закона:
Одредбом члана 32. став 1. Устава утврђено је да свако има право да
независан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у ра
зумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама,
основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о оп
тужбама против њега. Одредбом члана 36. став 1. Устава утврђено је да се
јемчи једнака заштита права пред судовима и другим државним органима,
имаоцима јавних овлашћења и органима аутономне покрајине и јединица
локалне самоуправе.
Одредбама члана 10. важећег Закона о парничном поступку („Службе
ни гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09) прописано је: да странка има право да
суд одлучи о њеним захтевима и предлозима у разумном року (став 1) и да
је суд дужан да настоји да се поступак спроведе без одуговлачења и са што
мање трошкова (став 2). Чланом 312. став 2. Закона прописано је да је суд
дужан да се стара да предмет спора свестрано претресе, да се поступак не
одуговлачи и да се расправа по могућности доврши на једном рочишту. Та
кође, и одредбама ранијег Закона о парничном поступку („Службени лист
СФРЈ“, бр. 4/77, 36/77, 36/80, 69/89, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 и 30/91
и „Службени лист СРЈ“, бр. 27/92, 31/93, 24/94, 12/98, 15/98 и 3/02), који је
важио у време подношења тужбе, било је прописано да је суд дужан да на
стоји да се поступак спроведе без одуговлачења и са што мање трошкова
и да онемогући сваку злоупотребу права која странкама припадају у по
ступку (члан 10).
Законом о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78,
39/85, 45/89, 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99 и
44/99) прописано је: да потраживање накнаде проузроковане штете заста
рева за три године од кад је оштећеник дознао за штет у и за лице које је
штет у учинило и да у сваком случају ово потраживање застарева за пет го
дина од кад је штета настала (члан 376. ст. 1. и 2); да кад је штета проузро
кована кривичним делом а за кривично гоњење је предвиђен дужи рок за
старелости, захтев за накнаду штете према одговорном лицу застарева кад
истекне време одређено за застарелост кривичног гоњења и прекид заста
ревања кривичног гоњења повлачи за собом и прекид застаревања захте
ва за накнаду штете (члан 377. ст. 1. и 2).
5. У погледу истакнуте повреде права на суђење у разумном року, за
јемченог чланом 32. став 1. Устава, Уставни суд је утврдио следеће:
Период оцене разумности дужине трајања овог судског поступка ко
ји спада у надлежност Уставног суда, ratione temporis, почео је 8. новембра
2006. године, када је проглашен и ступио на снагу Устав Републике Србије
који установљава уставну жалбу као правно средство за заштит у повређе
них или ускраћених људских права и слобода и свакоме јемчи право на јав
но расправљање и одлучивање о његовим правима и обавезама у разумном
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року. Међутим, Уставни суд сматра да се ради утврђивања оправданости
дужине трајања поступка мора узети у обзир и стање предмета на дан 8.
новембра 2006. године, до када је предмет био нерешен већ седам година,
тако да је за оцену постојања повреде права подносилаца уставне жалбе на
суђење у разумном року релевантан цео протекли период, од дана подно
шења тужбе суду септембра 1999. године па надаље.
Разумна дужина судског поступка је релативна категорија, која зависи
од низа чинилаца и мора се проценити у сваком појединачном случају, пре
ма његовим специфичним околностима. Сложеност чињеничних и прав
них питања у конкретном предмет у, понашање подносиоца уставне жалбе
као странке у поступку, поступање надлежних органа власти – судова ко
ји воде поступак као и природа захтева, односно значај предмета спора за
подносиоца, основни су чиниоци који утичу и на оцену дужине парнич
ног судског поступка.
Оцењујући спроведени поступак у предметној грађанскоправној ства
ри, уважавајући при томе судску праксу и критеријуме Уставног суда, као и
међународних инстит уција за заштит у људских права, Уставни суд је утвр
дио да је подносиоцима уставне жалбе повређено право на суђење у разум
ном року зајемчено чланом 32. став 1. Устава. По оцени Суда, основни раз
лог који је довео до повреде зајемченог права је неделотворно поступање
надлежног суда.
Наиме, од подношења тужбе до доношења решења, којим се суд огласио
месно ненадлежним, прошло је више од годину дана; од уступања предме
та надлежном суду до заказивања првог рочишта за главну расправу про
шло је годину дана, а до доношења делимичне првостепене прес уде чети
ри године; првостепена прес уда у погледу преосталих тужилачких захтева
донета је десет година после поднете тужбе. Дакле, наведено десетогоди
шње трајање парничног поступка који још увек није у целини првостепено
окончан само по себи указује на повреду права на суђење у разумном року.
Уставни суд оцењује да подносиоци уставне жалбе нису допринели ду
жини трајања судског поступка. Наиме, Уставни суд је утврдио да су се под
носиоци уставне жалбе уредно одазивали на све позиве суда, приступали
свим рочиштима за главну расправу и активно учествовали у поступку, при
чему нис у злоупотребљавали своја процесна овлашћења.
Дакле, по оцени Уставног суда, надлежни суд није предузимао све за
коном предвиђене процесне мере да се овај поступак ефикасно оконча и
да се о праву подносилаца одлучи без непотребног одуговлачења. Устав
ни суд наглашава да је у свакој правној држави од изузетне важности ор
ганизација судског система на начин да се омогући доношење судских од
лука без одлагања, како се не би угрозила делотворност заштите Уставом
гарантованих права и слобода, те како би се повратило и одржало повере
ње грађана у судове.
На основу свега изнетог, Уставни суд је становишта да је подносиоцима
уставне жалбе повређено право зајемчено у члану 32. став 1. Устава да се о
њиховим правима у парничном поступку који се пред ранијим Четвртим
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општинским судом у Београду водио под бројем П. 5074/02, а сада се води
пред Првим основним судом у Београду под бројем П. 52865/10, одлучи у
разумном року, те је стога у тачки 1. изреке уставну жалбу усвојио, у скла
ду са одредбом члана 89. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гла
сник РС“, број 109/07), а у тачки 4. изреке наложио Првом основном суду
у Београду да предузме све неопходне мере да се парнични поступак окон
ча у најкраћем року.
Таква одлука Уставног суда донета је у границама захтева постављеног
у уставној жалби, с обзиром на то да подносиоци уставне жалбе нис у зах
тевали правично задовољење у виду накнаде нематеријалне штете. Суд је
у тачки 5. изреке одредио да се као вид правичног задовољења подносила
ца ова одлука објави у “Службеном гласнику Републике Србије”, на основу
члана 82. став 2. Закона о Уставном суду.
6. У погледу истакнуте повреде права на једнаку судску заштит у, зајем
ченог чланом 36. став 1. Устава, Уставни суд је утврдио следеће:
У идентичним правним сит уацијама проистеклим из истог штетног до
гађаја, прес удом Окружног суда у Нишу Гж. 25/06 од 24. јануара 2006. го
дине, прес удом Врховног суда Србије Прев. 43/01 од 9. маја 2001. године и
прес удом Врховног суда Србије Рев. 89/03 од 21. јануара 2003. године зау
зет је другачији став, односно утврђено је да потраживање тужилаца за на
кнаду штете није застарело. Наиме, наведене пресуде су образложене на тај
начин да се у случају када је штета проузрокована кривичним делом на за
старелост примењују одредбе члана 377. Закона о облигационим односима,
а не одредба члана 376, будући да се одредбе члана 377. Закона примењују
не само кад се накнада захтева од учиниоца кривичног дела као непосред
ног штетника, већ и од другог лица које одговара за штет у мада није учини
лац кривичног дела. На основу наведеног произлази да су из истог штетног
догађаја нека лица остварила право на накнаду штете, тако што су судови
усвајали тужбене захтеве налазећи да потраживање није застарело, док је
подносиоцима уставне жалбе тужбени захтев одбијен због застарелости.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је утврдио да су окружни судови
и Врховни суд Србије у идентичној чињеничној и правној сит уацији доно
сили различите одлуке и на тај начин подносиоце уставне жалбе довели у
битно различит положај од онога у коме су били тужиоци чији је истовр
сни тужбени захтев усвојен. Уставни суд је становишта да су различитом
оценом Окружног суда у Београду и Врховног суда Србије донетом пово
дом исте чињеничне сит уације и истог правног питања, подносиоци устав
не жалбе доведени у неравноправан положај у остваривању судске зашти
те у однос у на лица чији су тужбени захтеви усвојени.
Уставни суд констат ује да различито поступање редовних судова пово
дом исте чињеничне и правне сит уације указује на повреду принципа прав
не сигурности и, с тим у вези, наглашава да није надлежан за уједначава
ње судске праксе редовних судова, али с обзиром на свој Уставом утврђени
положај, као државни орган који штити људска и мањинска права и сло
боде, сматра да је неопходно да надлежни редовни судови, у сит уацијама
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када налазе да дотадашња судска пракса није у складу са меродавним мате
ријалним правом, пре доношења одлуке, предузму све мере и радње пред
виђене одговарајућим процесним законима. Стога је Уставни суд оценио
да је Врховни суд Србије поводом исте чињеничне и правне сит уације до
ношењем различитих одлука створио правну несигурност код подносила
ца уставне жалбе, те да та околност сама по себи представља довољан раз
лог да се утврди постојање повреде права подносилаца уставне жалбе на
једнаку заштит у права пред судовима.
7. У погледу истакнуте повреде права на правично суђење зајемченог
чланом 32. став 1. Устава, Уставни суд је утврдио следеће:
На седници Уставног суда од 7. јула 2011. године утврђен је правни
став да у случају када је штета проузрокована кривичним делом (члан 377.
Закона о облигационим односима), ако је за кривично гоњење предвиђен
дужи рок застарелости од рокова прописаних чланом 376. Закона о обли
гационим односима, захтев за накнаду штете према сваком одговорном
лицу, а не само штетнику, застарева када истекне време одређено за заста
релост кривичног гоњења само ако је правноснажном прес удом утврђено
постојање кривичног дела и окривљени оглашен кривим за кривично дело.
У конкретном случају је утврђено да су у кривичном поступку који је во
ђен пред Општинским судом у Алексинцу, у предмет у К-12/92, одговорна
лица оглашена кривим и осуђена на казну затвора правноснажном прес у
дом Општинског суда у Алексинцу К. 12/92 од 4. априла 1996. године. Да
кле, у конкретном предмет у, у вези са питањем примене рока застарелости
потраживања накнаде штете која је причињена кривичним делом, Устав
ни суд сматра да се на застарелост примењују одредбе члана 377. Закона о
облигационим односима не само када се накнада штете захтева од учини
оца кривичног дела као непосредног штетника већ и од другог лица које
одговара за штет у иако није учинилац кривичног дела. Полазећи од наве
деног, Уставни суд оцењује да су у конкретном случају другостепени и реви
зијски суд произвољно применили материјално право, и то на штет у под
носилаца уставне жалбе, примењујући у конкретном случају одредбе члана
376. Закона о облигационим односима.
Стога је Уставни суд, сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о Устав
ном суду, уставну жалбу усвојио у тачки 2. изреке и утврдио да су прес у
дом Врховног суда Србије Рев. 2002/07 од 29. августа 2007. године, у којој
је произвољно примењено материјално право, повређена права подноси
лаца уставне жалбе на правично суђење и на једнаку заштит у права, зајем
чена чланом 32. став 1. и чланом 36. став 1. Устава. Уставни суд је утврдио
да су у конкретном случају последице учињене повреде такве природе да
се могу отклонити само поништајем оспорене прес уде Врховног суда Ср
бије Рев. 2002/07 од 29. августа 2007. године, како би сада надлежни Врхов
ни касациони суд донео нову одлуку о ревизији изјављеној против пресуде
Окружног суда у Београду Гж. 2854/07 од 14. марта 2007. године, па је од
лучио као у тачки 3. изреке.

ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА ПО УСТАВНИМ ЖАЛБАМА

531

8. Полазећи од свега изнетог, Уставни суд је, на основу одредбе члана
45. тачка 9) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-482/2008 од 13. октобра 2011. године

(„Службени гласник РС“, број 88/11)

Повреда права на суђење у разумном року
из члана 32. став 1. Устава
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба Предузећа за инжењеринг, производњу, про
мет и услуге „ХЕП“ и утврђује да је у извршном поступку који се водио пред
Трговинским судом у Нишу у предмет у И. 6232/97 повређено право подно
сиоца уставне жалбе на суђење у разумном року, зајемчено одредбом чла
на 32. став 1. Устава Републике Србијe
2. Налаже се Привредном суду у Нишу да предузме све мере како би
се извршни поступак из тачке 1. окончао у најкраћем року, када и ако се за
то стекну услови.
3. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Образложење
1. Предузеће за инжењеринг, производњу, промет и услуге „ХЕП“ из
Београда 2. априла 2009. године, преко пуномоћника Зоре Лисинац, адво
ката из Крушевца, изјавило је уставну жалбу због повреде права на суђење
у разумном року, зајемченог одредбом члана 32. став 1. Устава Републике
Србијe, у извршном поступку који се водио пред Трговинским судом у Ни
шу у предмет у И. 6232/97.
У уставној жалби је, поред осталог, наведено: да је пресудом Привредног
суда у Нишу П. 1207/97 од 15. маја 1997. године обавезан тужени Холдинг
предузеће „Иво Лола Рибар“ „Лола Сарлах“ из Пирота да тужиоцу, овде под
носиоцу уставне жалбе, исплати износ од 73.601,20 динара, са припадајућом
законском затезном каматом; да је након тога, истом суду поднет предлог
за одређивање извршења који је усвојен решењем И. 6232/97 од 19. августа
1997. године, али да поступак извршења није спроведен ни након 12 година;
да је наведеним поступањем најпре Привредног суда, а затим и Трговинског
суда у Нишу, повређено његово Уставом зајемчено право на суђење у разум
ном року. Подносилац уставне жалбе није истакао захтев за накнаду штете.
Привредни суд у Нишу је дописима од 16. децембра 2010. године, 8.
априла и 12. априла 2011. године обавестио Уставни суд да списи предмета
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тог суда И. 6232/97 нис у пронађени, али да из копије документације при
бављене од извршног дужника произилази да је суд предузимао све рад
ње у складу са законским прописима да се поступак извршења спроведе.
Такође је истакнуто да је службено лице суда успело да изврши попис по
кретних ствари дужника, али су одузимање истих спречили запослени ду
жника, као и да је одузимање ствари било безуспешно, чак и уз прис уство
и асистенцију припадника Министарства унутрашњих послова.
2. Сагласно члану 170. Устава Републике Србије, уставна жалба се мо
же изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или
организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују
или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом,
ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њихову
заштит у. Поступак по уставној жалби се, у смислу члана 175. став 3. Уста
ва, уређује законом.
Одредбом члана 32. став 1. Устава се јемчи сваком право да независан,
непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у разумном ро
ку, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности
сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о опт ужбама про
тив њега.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама захтева истакнутог у њој, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у документа
цију достављену уз уставну жалбу, изјашњење Привредног суда у Нишу,
податке Агенције за приватизацију, податке Агенције за привредне реги
стре и утврдио следеће чињенице и околности од значаја за одлучивање:
Подносилац уставне жалбе је, као поверилац у извршном поступку, 12.
августа 1997. године поднео Привредном суду у Нишу (у даљем тексту: При
вредни суд) против дужника Холдинг предузеће „Иво Лола Рибар“ „Лола
Сарлах“ из Пирота, предлог за извршење пленидбом новчаних средстава са
рачуна дужника, односно пописом, проценом и продајом покретних ства
ри дужника, а на основу извршне исправе – прес уде тог суда П. 1207/97 од
15. маја 1997. године.
Привредни суд је решењем И. 6232/97 од 19. августа 1997. године до
зволио предложено решење.
Привредни суд је 25. маја 1998. године извршио попис покретних ства
ри дужника. Mеђутим, њихову процену није могао извршити због проти
вљења лица запослених код дужника, па је пуномоћник повериоца предло
жио да се закаже нови дат ум, када ће бити могуће и проценити пописане
ствари, али уз прис уство полиције.
Дана 17. марта 2000. године, Привредни суд је поново извршио попис
покретних ствари дужника, које су му остављене на чување, али њихова
процена поново није извршена. Годину дана касније – 16. марта 2001. године,
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поново је покушано извршење уз асистенцију полиције, али су радници
дужника блокирали врата, па је извршење одложено. Три месеца касни
је спровођење извршења је поново покушано, али опет безуспешно, јер су
радници дужника поново блокирали врата, тако да је и овај пут извршење
одложено. Следећи покушај извршења био је заказан за 22. фебруар 2002.
године, али је и он остао безуспешан, јер радници дужника поново нис у
дозволили улазак извршитеља у халу у којој су се налазиле покретне ства
ри. Дана 27. марта 2003. године, поново је покушано спровођење поступка
извршења, али су радници дужника поново блокирали улаз у халу, тако да
је извршење поново одложено.
Агенција за приватизацију је донела одлуку о реструкт урирању број
Р-22/03-ЕД од 23. јула 2003. године којом је покренут поступак реструкт ури
рања Предузећа „Иво Лола Рибар Систем“ АД (матичног предузећа), којом
је обухваћено и предузеће „Лола Сарлах“ из Пирота, као зависно предузеће.
Након тога, дужник се у периоду од 31. децембра 2005. године, када је
извршена процена вредности његовог капитала, па до 15. јула 2008. годи
не, када је уговором о продаји капитала наведено предузеће продато, на
лазио у поступку приватизације.
Агенција за приватизацију је 21. априла 2010. године донела одлуку број
10-1669/10-344-6/01 о пренос у капитала „Лола Сарлах“ АД за производњу
алатних, гумарских и специјалних машина из Пирота Акцијском фонду,
којом је капитал „Лола Сарлах“ АД пренела Акцијском фонду. Истом од
луком раскинут је наведени уговор о продаји капитала методом јавне аук
ције субјекта приватизације закључен 15. јула 2008. године.
Решењем Привредног суда Ст. 100/2011 од 11. маја 2011. године отворен
је стечајни поступак над стечајним дужником „Лола Сарлах“ АД.
4. Одредбом члана 5. став 1. Закона о извршном поступку („Службени
гласник РС“, број 125/04) је прописано да је у поступку извршења и обез
беђења суд дужан да поступа хитно.
Законом о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 38/01, 18/03,
45/05 и 123/07) уређују се услови и поступак промене власништва друштве
ног, односно државног капитала (у даљем тексту: приватизација) (члан 1).
Истим законом је прописано: да је предмет приватизације друштвени, од
носно државни капитал (у даљем тексту: капитал), у предузећима и другим
правним лицима (у даљем тексту: субјекти приватизације), ако посебним
прописима није другачије одређено, да је предмет приватизације и држав
ни капитал који је исказан у акцијама или уделима, ако услови и поступак
продаје тог капитала нис у другачије уређени посебним прописом, да у по
ступку приватизације може се продати имовина или део имовине субјекта
приватизације, односно поједини делови субјекта приватизације (члан 3. ст.
1. до 3); да су субјекти надлежни за спровођење приватизације – 1) Агенци
ја за приватизацију, 2) Акцијски фонд и 3) Централни регистар за хартије
од вредности, као и да се у поступку приватизације води Приватизациони
регистар (члан 4); да је Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Аген
ција) правно лице које продаје капитал, односно имовину и промовише,
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иницира, спроводи и контролише поступак приватизације, у складу са за
коном (члан 5. став 1).
Одредбама члана 19. Закона о приватизацији је прописано: да ако Аген
ција процени да капитал или имовина субјекта приватизације не могу би
ти продати методом јавног тендера или јавне аукције без претходног ре
структ урирања, Агенција доноси одлуку о реструкт урирању у поступку
приватизације, у складу са овим законом (став 1); да реструкт урирање у
поступку приватизације (у даљем тексту: реструкт урирање), у смислу овог
закона, јесу промене које се односе на субјект приватизације и његова зави
сна предузећа, које омогућавају продају његовог капитала или имовине, а
нарочито – 1) стат усне промене, промене правне форме, промене унутра
шње организације и друге организационе промене, 2) отпис главнице ду
га, припадајуће камате или других потраживања, у целини или делимично,
3) отпуштање дуга у целини или делимично ради намиривања поверилаца
из средстава остварених од продаје капитала субјекта приватизације (став
2); да у субјектима приватизације у којима је спроведено реструкт урира
ње, Агенција продаје капитал, односно имовину, методом јавног тендера
или јавне аукције (став 3).
Одредбама члана 20ж Закона о приватизацији је прописано: да се од да
на доношења одлуке о реструкт урирању до дана доношења одлуке о оконча
њу реструкт урирања, против субјекта приватизације, односно над његовом
имовином, не може одредити или спровести принудно извршење нити би
ло која мера поступка извршења ради намирења потраживања (став 1); да
одлука о реструкт урирању има снагу извршне исправе (став 2); да одлуку
о реструкт урирању Агенција за приватизацију, у року од пет дана од дана
њеног доношења, доставља органу надлежном за спровођење принудне на
плате, судовима и другим органима надлежним за доношење основа и на
лога за принудну наплат у (став 3); да на основу одлуке о реструкт урирању
орган надлежан за спровођење принудне наплате обуставља извршавање
евидентираних основа и налога, а судови и други органи надлежни за до
ношење основа и налога за принудну наплат у не доносе нове основе и на
логе за принудну наплат у (став 4); да се прекида поступак принудног из
вршења који је у току (став 7); да по окончању реструкт урирања, односно
после продаје јавним тендером или јавном аукцијом, Агенција за привати
зацију обавештава судове и органе из става 4. овог члана о уплати продајне
цене и о повериоцима који своје потраживање намирују из те цене (став 8).
Одредбама члана 41б истог закона је прописано: да се средства остваре
на од продаје капитала у поступку приватизације уплаћују на рачун Агенци
је (став 1), да средства из става 1. овог члана, после измиривања трошкова
продаје у поступку приватизације и посебне накнаде остварене закључе
њем уговора о продаји капитала, односно имовине (провизија), као и пр
венственог намирења поверилаца субјеката приватизације у којима је спро
ведено реструкт урирање, уплаћују се на уплатни рачун буџета Републике
Србије (став 2), да се трошковима продаје, у смислу става 2. овог члана, сма
трају издаци за ангажовање финансијских и правних саветника у поступку
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приватизације, накнаде за оглашавање јавних позива и других информа
ција које су од значаја за спровођење поступка приватизације које не сноси
субјект приватизације у складу са Законом, као и други трошкови (став 3),
као и да се изузетно, средства остварена од продаје капитала и имовине из
члана 3. став 5. овог закона, после измиривања трошкова продаје из става
3. овог члана, уплаћују на посебан рачун буџета Републике Србије (став 4).
5. Анализирајући ток извршног поступка, Уставни суд налази да је за
одлучивање о предметној уставној жалби, поред поступања Привредног су
да, битно и поступање Агенције за приватизацију, као законом овлашћене
организације за спровођење приватизације, па и поступка реструкт урира
ња над субјектом приватизације, јер је извршни дужник, на основу одлуке
Агенције за приватизацију број Р-22/03-ЕД, био у периоду од 23. јула 2003.
године до 15. јула 2008. године у поступку реструкт урирања.
Дакле, у таквој сит уацији потребно је преиспитати не само поступање
суда пред којим је вођен извршни поступак, већ и поступање других др
жавних органа или вршилаца јавних овлашћења који су предузимали по
једине радње у вези са тим поступком а које су биле одлучујуће за коначан
исход извршног поступка (видети Одлуку Уставног суда Уж–315/2008 од
13. новембра 2008. године).
Анализирајући најпре поступање Привредног суда, односно Трговин
ског суда у Нишу, Уставни суд налази да наведени судови нис у предузели
све мере које су им стајале на располагању да ефикасно и без одуговлаче
ња спроведу поступак извршења. Наиме, након доношења решења При
вредног суда И. 6232/97 од 19. августа 1997. године којим је одређено извр
шење, па до 23. јула 2003. године, када је над дужником покренут поступак
реструкт урирања, судови су шест пута покушали да изврше попис, проце
ну и продају покретних ствари дужника (25. маја 1998. године, 17. марта
2000. године, 16. марта и 16. јуна 2001. године, 22. фебруара 2002. године и
27. марта 2003. године), али ниједном нис у у томе успели, због противље
ња радника дужника, иако су имали помоћ полиције.
Уставни суд и у овом предмет у указује да је дужност суда да поступак
спроведе без одуговлачења, да правовремено и ефикасно реагује и да бла
говремено предузме све законске мере у циљу спровођења поступка извр
шења. Уставни суд наглашава да је у правној држави од изузетне важности
да се правноснажне судске одлуке ефикасно извршавају, како се не би угро
зила делотворност судске заштите Уставом гарантованих права и слобода
и како би се одржало поверење грађана у судове. У противном био би обе
смишљен парнични поступак који претходи извршном поступку, управо
због тога што је циљ извршног поступка уподобљавање фактичког стања са
правним, које је утврђено у правноснажно окончаном парничном поступку.
Ипак, Уставни суд констат ује да извршни суд не може сносити одго
ворност трајање поступка у периоду од 23. јула 2003. године – када је Аген
ција донела одлуку о реструкт урирања извршног дужника број Р-22/03ЕД, па до 15. јула 2008. године – када је извршни дужник продат у поступку
приватизације, јер је одредбом члана 20ж став 1. Закона о приватизацији
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прописано да се од дана доношења одлуке о реструкт урирању до дана доно
шења одлуке о окончању реструкт урирања, против субјекта приватизације,
односно над његовом имовином, не може одредити или спровести принуд
но извршење нити било која мера поступка извршења ради намирења по
траживања. Имајући у виду наведено, Уставни суд сматра да је поступање
Агенције директно утицало на повреду права на суђење у разумном року
у наведеном поступку извршења, јер је поступак реструкт урирања трајао
пуних пет година. Ово стога, као што је већ речено, јер је од окончање тог
поступка зависило и окончање предметног извршног поступка.
Поред тога, Уставни суд подсећа да је одредбама члана 41б ст. 1. и 2. За
кона о приватизацији прописано да се средства остварена од продаје капи
тала у поступку приватизације прво уплаћују на рачун Агенције, која од тих
средстава измирује трошкове продаје у поступку приватизације, посебне
накнаде остварене закључењем уговора о продаји капитала, односно имо
вине (провизија), те првенствено намирује повериоце субјекта приватиза
ције у којима је спроведено реструкт урирање. Тек након тога, преостала
средства се уплаћују на рачун буџета Републике Србије. Међутим, у кон
кретном случају, подносилац уставне жалбе, као извршни поверилац, није
намирен у складу са наведеним законским одредбама.
Уставни суд указује, да иако се одуговлачење у извршењу прес уде или
пак њено неизвршење може оправдати у посебним околностима, то не сме
бити тако да угрожава суштину права зајемчених Уставом. Такав став је за
узео и Европски суд за људска права (видети прес уду у предмет у Immobi
liare Saffi против Италије, број апликације 22774/93, став 74, и Качапор и
други против Србије, број апликације 2269/06 од 15. јануара 2008. године,
став 107). Уставни суд оцењује да, без обзира на то да ли је извршни дужник
физичко лице, приватно правно лице или правно лице у већинском држав
ном власништву, на држави је да предузме све мере да се правноснажна суд
ска пресуда изврши, као и да, при томе, обезбеди делотворно учешће њеног
апарата (видети прес уде у предметима Pini и други против Румуније, број
апликације 78028/01 и 78029/01 и Качапор и други против Србије, став 108).
6. Следом свега реченог, Уставни суд констат ује, с обзиром на то да прав
носнажна и извршна прес уда Привредног суда П. 1207/97 од 15. маја 1997.
године није извршена ни 14 година након подношења предлога за изврше
ње, да је повређено право подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном
року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава. Стога је Уставни суд усво
јио уставну жалбу, сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о Уставном су
ду („Службени гласник РС’“, број 109/07), одлучујући као у тачки 1. изреке.
На основу одредбе члана 89. став 2. Закона о Уставном суду, Уставни
суд је у тачки 2. изреке наложио Привредном суду у Нишу да предузме све
мере како би се извршни поступак у предмет у И. 6232/97, окончао у нај
краћем року, када и ако се за то стекну услови, имајући у виду да је над ду
жником отворен стечајни поступак.
Уставни суд је нашао, будући да подносилац уставне жалбе није под
нео захтев за накнаду штете у смислу члана 89. ст. 2. и 3. Закона о Уставном
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суду, да је објављивање ове одлуке у „Службеном гласнику Републике Ср
бије“ довољно да се постигне адекватна и правична сатисфакција подно
сиоцу уставне жалбе, па је одлучио као у тачки 3. изреке.
7. Полазећи од изложеног, Уставни суд је, на основу одредбе члана 45.
тачка 9) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-511/2009 од 13. октобра 2011. године

(„Службени гласник РС“, број 89/11)

Повреда права на правно средство
из члана 36. став 2. Устава
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба Д. Н. и утврђује да је решењем Врховног суда
Србије Рев. 1937/08 од 8. априла 2009. године подноситељки уставне жал
бе повређено право на правно средство из члана 36. став 2. Устава Репу
блике Србије.
2. Поништава се решење Врховног суда Србије из тачке 1. и одређује
да Врховни касациони суд у најкраћем року донесе нову одлуку о ревизи
ји коју је подноситељка уставне жалбе изјавила против прес уде Окружног
суда у Пожаревцу Гж. 269/07 од 21. марта 2008. године.
Образложење
1. Д. Н. из Малог Црнића је 15. јуна 2009. године, преко пуномоћника Р.,
адвоката из Пожаревца, поднела Уставном суду уставну жалбу против реше
ња Врховног суда Србије Рев. 1937/08 од 8. априла 2009. године, због повре
де права на правно средство из члана 36. став 2. Устава Републике Србије.
У уставној жалби је, између осталог, наведено: да је подноситељка устав
не жалбе 12. септембра 2001. године поднела тужбу Општинском суду у По
жаревцу, ради исплате 200.000,00 динара; да је у момент у подношења тужбе
ревизија била дозвољена јер је вредност предмета спора прелазила износ од
15.000,00 динара, што је био гранични износ за дозвољеност ревизије пре
ма тада важећим одредбама Закона о парничном поступку; да је подноси
тељка уставне жалбе на рочишту одржаном 21. марта 2002. године поред
постојећег тужбеног захтева истакла и захтев за утврђење права својине на
предметним непокретностима, тако што је овај захтев постављен као глав
ни тужбени захтев, а тужбени захтев који је првобитно био постављен, од
носно захтев за исплат у 200.000,00 динара, као евент уални тужбени захтев;
да првостепени суд није наложио подноситељки да означи вредност пред
мета спора за неновчани захтев и да у однос у на тај захтев није плаћена
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судска такса, што, по мишљењу подноситељке уставне жалбе, представља
пропуст суда, који има за последицу да се ревизија и у однос у на тај захтев
морала сматрати дозвољеном; да Врховни суд Србије није могао одбаци
ти ревизију као недозвољену ни у однос у на вредност новчаног захтева ко
ји није мењан у току поступка, имајући у виду да је, по мишљењу подноси
тељке, ревизија дозвољена и у однос у на тај захтев, сагласно одредби члана
491. став 4. Закона о парничном поступку. Подноситељка уставне жалбе је
предложила да Суд поништи оспорени појединачни акт.
2. Сагласно одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жалба
се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа
или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повре
ђују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уста
вом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њи
хову заштит у.
У току поступка пружања уставнос удске заштите, поводом испитива
ња основаности уставне жалбе у границама истакнутог захтева, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носитељке уставне жалбе повређено или ускраћено њено Уставом зајемче
но право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у документа
цију приложену уз уставну жалбу и утврдио следеће чињенице и околно
сти од значаја за одлучивање:
Подноситељка уставне жалбе је 12. септембра 2001. године поднела ту
жбу Општинском суду у Пожаревцу против тужених, ради исплате 200.000,00
динара на име стицања без основа. На рочишту одржаном 21. марта 2002.
године подноситељка уставне жалбе је поред постојећег тужбеног захтева
поставила и захтев за утврђење права својине на предметним катастарским
парцелама, тако што је овај захтев постављен као главни тужбени захтев,
а тужбени захтев који је првобитно био постављен, односно захтев за ис
плат у 200.000,00 динара, као евент уални тужбени захтев.
Прес удом Општинског суда у Пожаревцу П. 1325/01-43 од 30. новем
бра 2006. године одбијен је главни тужбени захтев којим је тужиља, овде
подноситељка уставне жалбе, тражила да се утврди да је по основу угово
ра о поклону Ов. 2730/88 од 31. октобра 1988. године власник ½ катастар
ских парцела бр. 497. и 498, обе у катастарској општини Кобиље (став 1),
одбачена је тужба тужиље за утврђене права својине на другој половини
наведених катастарских парцела (став 2), одбијен је евент уални тужбени
захтев којим је тужиља тражила да се обавежу тужене да јој на име накна
де за издржавање пок. Петрије солидарно исплате 150.000,00 динара, као
и 50.000,00 динара на име трошкова сахране, подизања надгробног споме
ника и подушја (став 3) и обавезана је тужиља да туженима накнади тро
шкове парничног поступка (став 4).
Подноситељка уставне жалбе је против првостепене прес уде изјавила
жалбу, која је прес удом Окружног суда у Пожаревцу Гж. 269/07 од 21. мар
та 2008. године одбијена као неоснована.
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Против наведене другостепене прес уде подноситељка уставне жалбе
је изјавила ревизију, која је оспореним решењем Врховног суда Србије Рев.
1937/08 од 8. априла 2009. године одбачена као недозвољена. У образложе
њу овог решења је, између осталог, наведено: да је тужба која је поднета 12.
септембра 2001. године ради исплате 200.000,00 динара преиначена 21. мар
та 2002. године, тако што је поред постојећег постављен и захтев за утврђе
ње права својине на непокретности и да приликом преиначења тужбе није
означена нова вредност предмета спора; да се у имовинскоправним споро
вима у којима се тужбени захтев односи на потраживање у новцу, као и у
споровима у којима се тужбени захтев не односи на потраживање у новцу,
дозвољеност ревизије цени према одредбама Закона о парничном поступ
ку које су важиле на дан преиначења тужбе; да према одредбама члана 382.
ст. 2. и 3. Закона о парничном поступку, после измена извршених чланом
8. Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку („Службе
ни лист СРЈ“, број 3/02), које су ступиле на снагу 26. јануара 2002. године,
ревизија није дозвољена у имовинскоправним споровима када се тужбе
ни захтев односи на потраживање у новцу, ако вредност предмета спора
побијаног дела правноснажне прес уде не прелази износ од 300.000,00 ди
нара, а у имовинскоправним споровима у којима се тужбени захтев не од
носи на потраживање у новцу, ако означена вредност предмета спора не
прелази 300.000,00 динара; да, по оцени Врховног суда Србије, имајући у
виду да је означена вредност предмета спора, као и вредност побијаног де
ла правноснажне пресуде 200.000,00 динара, односно испод граничне вред
ности од 300.000,00 динара за дозвољеност ревизије, то ревизија тужиље
није дозвољена.
4. Одредбом члана 36. став 2. Устава, на чију повреду указује подноси
тељка у уставној жалби, утврђено је да свако има право на жалбу или дру
го правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом праву, оба
вези или на закону заснованом интерес у.
За одлучивање о овој уставној жалби од значаја су одредбе Закона о пар
ничном поступку („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82,
69/82, 72/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 и 35/91 и „Службени лист СРЈ“,
бр. 27/92, 31/93 и 24/94), Закона о изменама и допунама Закона о парнич
ном поступку („Службени лист СРЈ“, број 12/98), Закона о изменама и до
пунама Закона о парничном поступку („Службени лист СРЈ“, број 3/02) и
Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 125/04).
Одредбом члана 491. став 4. Закона о парничном поступку („Службе
ни гласник РС“, број 125/04) који је ступио на снагу 23. фебруара 2005. го
дине, прописано је да ће се о ревизији изјављеној против правноснажне од
луке другостепеног суда, у поступку који је покренут пре почетка примене
овог закона, одлучивати по правилима парничног поступка која су важи
ла до ступања на снагу овог закона.
Чланом 16. став 3. Закона о изменама и допунама Закона о парнич
ном поступку („Службени лист СРЈ“, број 3/02) било је прописано да ће се
о ревизији изјављеној против правноснажне одлуке другостепеног суда, у
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поступку који је покренут пре ступања на снагу овог закона, решавати по
правилима парничног поступка која су важила до дана ступања на снагу
овог закона.
Одредбом члана 72. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о пар
ничном поступку („Службени лист СРЈ“, број 12/98) било је прописано да
се у ставу 2. и 3. члана 382. број „800“ замењује бројем „15.000“.
5. Оцењујући наводе и разлоге из уставне жалбе, Уставни суд је оценио
да је у парничном поступку који је претходио подношењу уставне жалбе
повређено право подноситељке уставне жалбе на правно средство зајем
чено чланом 36. став 2. Устава.
Наиме, Уставни суд је утврдио да је Врховни суд Србије у поступку по
благовремено изјављеној ревизији подноситељке уставне жалбе против дру
гостепене прес уде донео оспорено решење Рев. 1937/08 од 8. априла 2009.
године којим је одбацио ревизију као недозвољену, на основу члана 382. ст.
2. и 3. раније важећег Закона о парничном поступку. Према образложењу
оспореног решења, ревизијски суд је своју одлуку засновао на чињеници
да је тужиља на рочишту одржаном 21. марта 2002. године преиначила ту
жбу и да том приликом није означила нову вредност предмета спора, а да
се, по ставу Врховног суда Србије, дозвољеност ревизије цени према од
редбама Закона о парничном поступку које су важиле на дан преиначења
тужбе. Врховни суд Србије је оценио да ревизија није дозвољена, имајући
у виду да је након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона
о парничном поступку из 2002. године, гранична вредност за изјављива
ње ревизије била 300.000,00 динара, да је вредност предмета спора која је
означена у тужби (200.000,00 динара) била испод вредности која је меро
давна за дозвољеност ревизије, а да тужиља приликом преиначења тужбе
није означила нову вредност предмета спора.
Полазећи од наведеног, Уставни суд је оценио да оспореним решењем
Врховног суда Србије није на правилан начин одлучено о ревизији тужи
ље, овде подноситељке уставне жалбе. Наиме, према ставу Уставног суда,
утврђеном на седници Суда одржаној 7. јула 2011. године, уколико вред
ност предмета спора није означена у тужби, односно, у конкретном случа
ју, приликом преиначења тужбе, ни до закључења главне расправе, нити је
суд утврдио нову вредност предмета спора, ревизија се морала сматрати
дозвољеном, јер странка не може да сноси последице због пропуста суда да
позове тужиљу да у примереном року определи вредност предмета спора.
Поред тога, Уставни суд указује да је у односу на новчани тужбени зах
тев који није у погледу износа мењан у току поступка, Врховни суд морао о
дозвољености изјављене ревизије одлучити применом одредбе члана 382.
став 2. Закона о парничном поступку из 1997. године, који је био на снази у
време подношења тужбе, а на који упућује одредба члана 491. став 4. Закона
о парничном поступку из 2004. године. Наиме, сагласно наведеној одредби
Закона о парничном поступку било је прописано да ревизија није дозвоље
на у имовинскоправним споровима у којима се тужбени захтев односи на
потраживање у новцу, на предају ствари или извршење неке друге чинидбе,
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ако вредност предмета спора побијеног дела правноснажне пресуде не пре
лази 15.000 нових динара. Имајући у виду да је вредност предмета спора
која је била означена у тужби, а која се односила на потраживање тужиље
у новцу, прелазила овај гранични износ, то произлази да је и у овом сми
слу ревизија тужиље, овде подноситељке уставне жалбе била дозвољена.
6. На основу изложеног, Уставни суд је утврдио да је оспореним реше
њем Врховног суда Србије Рев. 1937/08 од 8. априла 2009. године, одбаци
вањем ревизије из разлога наведених у образложењу оспореног решења,
повређено право подноситељке уставне жалбе на правно средство, које је
гарантовано одредбом члана 36. став 2. Устава, те је у тачки 1. изреке, на
основу одредбе члана 89. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гла
сник РС“, број 109/07), уставну жалбу усвојио.
Уставни суд је оценио да се штетне последице учињене повреде права
могу отклонити поништајем оспореног решења, како би у поновном поступ
ку била донета мериторна одлука о ревизији коју је подноситељка уставне
жалбе изјавила против другостепене прес уде, па је, сагласно одредби чла
на 89. став 2. Закона, одлучено као у тачки 2. изреке.
7. Полазећи од наведеног, Уставни суд је, на основу одредбе члана 45.
тачка 9) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-1141/2009 од 13. октобра 2011. године

Повреда права на суђење у разумном року
из члана 32. став 1. Устава
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба Биљане Ковачевић и утврђује да је у извр
шном поступку који се водио пред Општинским судом у Сјеници у предме
ту И. 262/07 повређено право подноситељке уставне жалбе на суђење у ра
зумном року зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србијe.
2. Налаже се Основнoм суду у Новом Пазару – Судској јединици у Сје
ници да предузме све мере како би се извршни поступак из тачке 1. окон
чао у најкраћем року.
3. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Образложење
1. Биљана Ковачевић из Сјенице је 12. априла 2009. године, преко пуно
моћника Милице Д. Радивојевић, адвоката из Ивањице, изјавила уставну
жалбу због повреде права на суђење у разумном року зајемченог одредбом
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члана 32. став 1. Устава Републике Србијe у извршном поступку који се во
дио пред Општинским судом у Сјеници у предмет у И. 262/07.
У уставној жалби је наведено: да је Општински суд у Сјеници донео
прес уду П1. 18/07 од 28. фебруара 2007. године којом је обавезан тужени
Предузеће за производњу тканина и ћебади „Рашка ткачница“ Сјеница да
подноситељки уставне жалбе на име минималне зараде за период од 1. фе
бруара 2004. године до 3. октобра 2006. године исплати одређене новчане
износе, те да изврши уплат у пореза и доприноса за обавезно социјално оси
гурање; да је решењем о извршењу Општинског суда у Сјеници И. 262/07 од
30. априла 2007. године одређено извршење запленом и преносом новча
них средстава са рачуна дужника; да је предметно решење достављено На
родној банци Србије – Одсеку за принудну наплат у ради спровођења из
вршења; да ни три године након доношења решења о извршењу поступак
извршења није спроведен, због чега подноситељка сматра да јој је повређе
но право на суђење у разумном року зајемчено одредбом члана 32. став 1.
Устава Републике Србијe. Подноситељка уставне жалбе није истакла зах
тев за накнаду нематеријалне штете.
2. Сагласно члану 170. Устава Републике Србије, уставна жалба се мо
же изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или
организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују
или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом,
ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њихову
заштит у. Поступак по уставној жалби се, у смислу члана 175. став 3. Уста
ва, уређује законом.
Одредбом члана 32. став 1. Устава се јемчи сваком право да независан,
непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у разумном року,
јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње
која је била разлог за покретање поступка, као и о опт ужбама против њега.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама захтева истакнутог у њој, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у документа
цију приложену уз уставну жалбу, у спис предмета И. 262/07 Општинског
суда у Сјеници (у даљем тексту: Општински суд), као и у податке Агенци
је за приватизацију и утврдио следеће чињенице и околности од значаја за
одлучивање:
Пресудом Општинског суда П1. 18/07 од 28. фебруара 2007. године оба
везан је тужени Предузеће за производњу тканина и ћебади „Рашка ткач
ница“ из Сјенице да тужиљи, овде подноситељки уставне жалбе, на име ми
нималне зараде за период од 1. фебруара 2004. године до 3. октобра 2006.
године исплати одређене новчане износе, те да изврши уплат у пореза и до
приноса за обавезно социјално осигурање. Прес уда је постала правносна
жна 26. марта 2007. године.
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Подноситељка уставне жалбе је, као извршни поверилац, 30. априла
2007. године Општинском суду поднела предлог за извршење, пленидбом
новчаних средстава са рачуна извршног дужника Предузећа за производ
њу тканина и ћебади „Рашка ткачница“ из Сјенице, на основу извршне ис
праве – прес уде тог суда П1. 18/07 од 28. фебруара 2007. године.
Поступајући по предлогу извршног повериоца, Општински суд је до
нео решење И. 262/07 од 30. априла 2007. године којим је одредио изврше
ње. Наведено решење је 29. новембра 2007. године достављено Народној
банци Србије – Одсеку за принудну наплат у Крагујевац. Након тога, ника
кве радње у поступку извршења нис у предузимане, нити је Народна банка
Србије – Одсек за принудну наплат у Крагујевац известила суд о току при
нудне наплате потраживања.
Агенција за приватизацију је 5. јануара 2004. године донела решење
Р-41/04-01 о покретању поступка реструкт урирања над предузећем „Ра
шка“ Холдинг компанија АД, коме припада и извршни дужник – Предузе
ће за производњу тканина и ћебади „Рашка ткачница“ из Сјенице.
4. Одредбом члана 5. став 1. Закона о извршном поступку („Службени
гласник РС“, број 125/04), је прописано да је у поступку извршења и обез
беђења суд дужан да поступа хитно.
Законом о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 38/01, 18/03,
45/05 и 123/07) уређују се услови и поступак промене власништва друштве
ног, односно државног капитала (у даљем тексту: приватизација) (члан 1).
Истим законом је прописано: да је предмет приватизације друштвени, од
носно државни капитал (у даљем тексту: капитал) у предузећима и другим
правним лицима (у даљем тексту: субјекти приватизације), ако посебним
прописима није другачије одређено, да је предмет приватизације и држав
ни капитал који је исказан у акцијама или уделима, ако услови и поступак
продаје тог капитала нис у другачије уређени посебним прописом, да у по
ступку приватизације може се продати имовина или део имовине субјекта
приватизације, односно поједини делови субјекта приватизације (члан 3.
ст. 1. до 3); да су субјекти надлежни за спровођење приватизације – 1) Аген
ција за приватизацију, 2) Акцијски фонд и 3) Централни регистар за хар
тије од вредности, као и да се у поступку приватизације води Приватиза
циони регистар (члан 4); да је Агенција за приватизацију (у даљем тексту:
Агенција) правно лице које продаје капитал, односно имовину и промови
ше, иницира, спроводи и контролише поступак приватизације, у складу са
законом (члан 5. став 1).
Одредбама члана 14. ст. 1. и 2. Закона о приватизацији је прописано да
се за приватизацију неприватизованог друштвеног капитала јавни позив
за учешће на јавном тендеру, односно јавној аукцији, мора објавити најка
сније до 31. децембра 2008. године, као и да ако се јавни позив не објави у
року из става 1. овог члана, Агенција доноси решење о покретању принуд
не ликвидације субјекта приватизације.
Одредбама члана 19. Закона о приватизацији је прописано: да ако Аген
ција процени да капитал или имовина субјекта приватизације не могу
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бити продати методом јавног тендера или јавне аукције без претходног ре
структ урирања, Агенција доноси одлуку о реструкт урирању у поступку
приватизације, у складу са овим законом (став 1); да реструкт урирање у
поступку приватизације (у даљем тексту: реструкт урирање), у смислу овог
закона, јесу промене које се односе на субјект приватизације и његова зави
сна предузећа, које омогућавају продају његовог капитала или имовине, а
нарочито – 1) стат усне промене, промене правне форме, промене унутра
шње организације и друге организационе промене, 2) отпис главнице ду
га, припадајуће камате или других потраживања, у целини или делимично,
3) отпуштање дуга у целини или делимично ради намиривања поверилаца
из средстава остварених од продаје капитала субјекта приватизације (став
2); да у субјектима приватизације у којима је спроведено реструкт урира
ње, Агенција продаје капитал, односно имовину, методом јавног тендера
или јавне аукције (став 3).
Одредбама члана 10. Закона о изменама и допунама Закона о прива
тизацији („Службени гласник РС“, број 123/07) је, поред осталог, у основ
ни текст овог закона додат члан 20ж којим је прописано: да се од дана до
ношења одлуке о реструкт урирању до дана доношења одлуке о окончању
реструкт урирања, против субјекта приватизације, односно над његовом
имовином, не може одредити или спровести принудно извршење нити би
ло која мера поступка извршења ради намирења потраживања (став 1); да
одлука о реструкт урирању има снагу извршне исправе (став 2); да одлуку
о реструкт урирању Агенција, у року од пет дана од дана њеног доношења,
доставља органу надлежном за спровођење принудне наплате, судовима
и другим органима надлежним за доношење основа и налога за принудну
наплат у (став 3); да на основу одлуке о реструкт урирању орган надлежан
за спровођење принудне наплате обуставља извршавање евидентираних
основа и налога, а судови и други органи надлежни за доношење основа и
налога за принудну наплат у не доносе нове основе и налоге за принудну
наплат у (став 4); да се прекида поступак принудног извршења који је у то
ку (став 7); да по окончању реструкт урирања, односно после продаје јав
ним тендером или јавном аукцијом, Агенција обавештава судове и органе
из става 4. овог члана о уплати продајне цене и о повериоцима који своје
потраживање намирују из те цене (став 8).
5. Анализирајући наводе уставне жалбе са становишта означеног и
Уставом зајемченог права, Уставни суд налази да је за одлучивање о пред
метној уставној жалби, поред поступања Општинског суда, битно и посту
пање Агенције, као законом овлашћене организације за спровођење при
ватизације, па и поступка реструкт урирања над субјектом приватизације,
јер је извршни дужник, на основу решења Агенције Р. 41/04-01 од 5. јануа
ра 2004. године, у поступку реструкт урирања.
Дакле, у таквој сит уацији потребно је преиспитати не само поступа
ње извршног суда, већ и поступање других државних органа или вршила
ца јавних овлашћења који су предузимали поједине радње у вези са тим
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поступком а које су биле одлучујуће за коначан исход извршног поступка
(видети Одлуку Уставног суда Уж–315/2008 од 13. новембра 2008. године).
Имајући у виду да је одредбом члана 20ж став 1. Закона о приватизацији
прописано да се против извршног дужника не може вршити принудна на
плата до окончања поступка реструкт урирања, Уставни суд констат ује да
Општински суд није могао предузети радње усмерене ка спровођењу из
вршења управо због садржине наведене одредбе члана 20ж став 1. Закона о
приватизацији. У таквој сит уацији поступање Агенције која спроводи по
ступак реструкт урирања извршног дужника добија на пуном значају. На
име, Агенција од 5. јануара 2004. године, када је донела решење о покрета
њу поступка реструкт урирања извршног дужника Р-41/04-01, па до данас
– ни после седам и по година није окончала поступак реструкт урирања.
Уставни суд сматра да, иако се одуговлачење у извршењу прес уде или пак
њено неизвршење може оправдати у посебним околностима, то не сме би
ти тако да угрожава суштину права зајемчених Уставом. Такав став је зау
зео и Европски суд за људска права (видети пресуду у предмет у Immobiliare
Saffi против Италије, број апликације 22774/93, став 74, и Качапор и дру
ги против Србије, број апликације 2269/06 од 15. јануара 2008. године, став
107). Поред тога, Уставни суд указује на то да је одредбама члана 14. ст. 1. и
2. Закона о приватизацији прописан крајњи рок – 31. децембар 2008. годи
не, до кога је морао бити објављен јавни позив за учешће на јавном тенде
ру, односно јавној аукцији, као и правне последице уколико се јавни позив
не објави у наведеном року. Наиме, у том случају је Агенција била дужна
да донесе решење о покретању принудне ликвидације субјекта приватиза
ције. Међутим, поступак реструкт урирања у поступку приватизације из
вршног дужника још увек није окончан нити је покренут поступак њего
ве ликвидације.
У вези са изнетим, Уставни суд констат ује да је поводом иницијатива
за оцену уставности одредаба члана 20ж Закона о приватизацији, у пред
мет у IУз-98/2009, на седници одржаној 23. јуна 2011. године, донео Решење
којим није прихватио иницијативе за покретање поступка за утврђивање
неуставности оспорених одредаба Закона о приватизацији. У образложе
њу овог решења Уставног суда, у оцени навода иницијативе којима се пози
ва на несагласност оспорених одредаба Закона са чланом 32. став 1. Устава,
којима се јемчи право на суђење у разумном року, поред осталог, наведено
је: да Уставни суд указује да се одредба члана 20ж Закона нужно мора ту
мачити у вези са одредбом члана 14. Закона, која изричито одређује крајњи
рок (31. децембар 2008. године) у коме је, у поступку приватизације непри
ватизованог друштвеног капитала јавни позив за учешће на јавном тенде
ру, односно јавној аукцији морао бити објављен, а у супротном Агенција је
била дужна да донесе решење о покретању принудне ликвидације субјекта
приватизације; да како је циљ реструкт урирања субјекта приватизације, са
гласно члану 19. Закона о приватизацији, да након спроведеног реструкт у
рирања Агенција прода капитал, односно имовину методом јавног тендера
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или јавне аукције, а према члану 14. Закона, јавни тендер или јавна аукција
су морали да се објаве најкасније до 31. децембра 2008. године то, по стано
вишту Уставног суда, након наведеног дат ума више није могуће спроводити
реструкт урирање, већ је Агенција за приватизацију морала покренути по
ступак принудне ликвидације за све неприватизоване привредне субјекте.
Из изложеног следи да се субјекти приватизације након 31. децембра 2008.
године више не могу налазити у поступку реструкт урирања и да стога пре
стају да постоје и разлози за трајање прекида поступка извршења.
Поред тога, Уставни суд указује да се и према начелном правном схва
тању Врховног касационог суда од 24. фебруара 2011. године, извршни по
ступци који се односе на наплат у новчаних потраживања из радног од
носа утврђених извршним исправама дужника, субјекта приватизације у
реструкт урирању, неће прекидати, а прекинути поступци ће се настави
ти и окончати.
Уставни суд оцењује да, без обзира на то да ли је извршни дужник фи
зичко лице, приватно правно лице или правно лице у већинском држав
ном власништву, на држави је да предузме све мере да се правноснажна
судска прес уда изврши, као и да, при томе, обезбеди делотворно учешће
њеног апарата (видети прес уде Pini и други против Румуније, број аплика
ције 78028/01 и 78029/01 и Качапор и други против Србије, став 108. и Од
луку Уставног суда Уж-2008/2009 од 2. јуна 2011. године).
6. У вези са изнетим, Уставни суд констат ује да је, с обзиром на то да
правноснажна и извршна пресуда Општинског суда П1. 18/07 од 28. фебру
ара 2007. године није извршена ни четири и по године након подношења
предлога за извршење, повређено право подноситељке уставне жалбе на
суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава. Сто
га је Уставни суд усвојио уставну жалбу, сагласно одредби члана 89. став 1.
Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07), одлучујући
као у тачки 1. изреке.
На основу одредбе члана 89. став 2. Закона о Уставном суду, Уставни
суд је у тачки 2. изреке наложио Основнoм суд у Новом Пазару – Судској
јединици у Сјеници да предузме све мере како би се извршни поступак, ко
ји је раније вођен пред Општинским судом у Сјеници у предмет у И. 262/07,
окончао у најкраћем року.
Уставни суд је нашао, будући да подноситељка уставне жалбе није под
нела захтев за накнаду штете у смислу члана 89. став 2. Закона о Уставном
суду, да је објављивање ове одлуке у „Службеном гласнику Републике Ср
бије“ довољно да се постигне адекватна и правична сатисфакција подно
ситељки уставне жалбе, па је одлучио као у тачки 3. изреке.
7. Полазећи од изложеног, Уставни суд је, на основу одредбе члана 45.
тачка 9) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-1918/2010 од 13. октобра 2011. године („Службени гласник РС“, број 89/11)
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Нема повреде права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
Одбија се као неоснована уставна жалба Ј. В. изјављена против прес у
де Трговинског суда у Новом Саду П. 2528/07 од 10. априла 2008. године и
пресуде Вишег трговинског суда Пж. 5162/08 од 6. јануара 2009. године, док
се у преосталом делу уставна жалба одбацује.
Образложење
1. Ј. В. из Руме је 7. априла 2009. године поднео уставну жалбу против
закључка Трговинског суда у Сремској Митровици Ст. 6/06 од 2. октобра
2006. године, решења Трговинског суда у Сремској Митровици Ст. 6/06 од
27. септембра 2007. године, решења Вишег трговинског суда Пвж. 644/07 од
4. октобра 2007. године, пресуде Трговинског суда у Новом Саду П. 2528/07
од 10. априла 2008. године и пресуде Вишег трговинског суда у Пж. 5162/08
од 6. јануара 2009. године, због повреде права на правично суђење зајемче
ног одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије.
У уставној жалби је, поред осталог, наведено: да је подносилац уставне
жалбе био поверилац у стечајном поступку над АД „Корзо“ у стечају из Ру
ме, а у предмет у Трговинског суда у Сремској Митровици Ст. 6/06; да је Тр
говински суд у Сремској Митровици решењем Ст. 6/06 од 14. априла 2006.
године отворио стечајни поступак над АД „Корзо“ из Руме; да је подносилац
уставне жалбе пријавио своје потраживање у стечајном поступку утврђено
правноснажном и извршном пресудом Општинског суда у Руми П. 70/03 од
13. септембра 2005. године; да му је то потраживања делимично оспорено
од стране стечајног управника; да је у међувремену Општински суд у Руми
решењем П. 70/03 од 10. јула 2006. године исправио прес уду П. 70/03 од 13.
септембра 2005. године, мењајући изреку пресуде у погледу рокова обрачу
на камате; да је након доношења овог решења стечајни управник признао
главни дуг и камат у по исправљеној прес уди, док је преостали део камате
оспорио; да је Окружни суд у Сремској Митровици је решењем Гж. 457/07
од 5. априла 2007. године укинуо решење о исправци прес уде Општинског
суда у Руми, чиме је прес уда Општинског суда у Руми П. 70/03 од 13. сеп
тембра 2005. године постала правноснажна; да ни након тога стечајни суд
није подносиоцу признао целокупно потраживање утврђено наведеном
прес удом; да је након тога и донетог решења Вишег трговинског суда Пвж.
644/07 од 4. октобра 2007. године подносилац поднео тужбу против Репу
блике Србије, ради накнаде штете причињене у предметном стечајном по
ступку, на основу чињенице да му је оспорено потраживање које је утврђено
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правноснажном судском пресудом; да је његов тужбени захтев одбијен као
неоснован пресудама Трговинског суда у Новом Саду П. 2528/07 од 10. апри
ла 2008. године Вишег трговинског суда у Београду Пж. 5162/08 од 6. јануа
ра 2009. године уз образложење да он није покренуо парницу на коју је био
упућен; да није тачно да је подносилац уставне жалбе морао водити други
парнични поступак, јер је одредбом члана 97. Закона о стечајном поступ
ку прописано да ако у време покретања стечајног поступка тече парница
о потраживању, стечајни управник ће преузети парницу у стању у ком се
она налази у тренутку покретања стечајног поступка; да је стечајни суди
ја морао исправити табелу у листи потврђених потраживања, сагласно чи
њеници да је укинуто решење о исправци прес уде. Подносилац је истакао
захтев за накнаду материјалне штете.
2. Сагласно члану 170. Устава Републике Србије, уставна жалба се може
изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или ор
ганизација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или
ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом, ако су
исцрпљена или нису предвиђена друга правна средства за њихову заштит у.
Одредбом члана 32. став 1. Устава, на чију повреду се позива у устав
ној жалби, утврђено је да свако има право да независан, непристрасан и
законом већ установљен суд, правично и у разумном року, јавно расправи
и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била
разлог за покретање поступка, као и о опт ужбама против њега.
У поступку пружања уставнос удске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама истакнутог захтева, Уставни суд
утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама подносио
ца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемчено пра
во или слобода.
3. Уставни суд је из садржине уставне жалбе и на основу увида у при
ложене доказе уз уставну жалбу утврдио следеће чињенице и околности од
значаја за одлучивање:
Оспореном прес удом Трговинског суда у Новом Саду П. 2528/07 од 10.
априла 2008. године, у ставу првом изреке одбијен је приговор месне над
лежности, у ставу другом изреке одбијен је тужбени захтев тужиоца, овде
подносиоца уставне жалбе, којим је тражио да му тужени – 1. Република
Србија – Министарство правде, Трговински суд у Сремској Митровици, 2.
АД „Корзо“ у стечају из Руме и 3. Агенција за приватизацију, солидарно ис
плате износ од 136.980,07 динара, са законском затезном каматом почев од
8. јула 1992. године, па до исплате, као и да му накнаде трошкове поступ
ка. У ставу трећем изреке пресуде обавезан је тужилац да првот уженом на
кнади трошкове парничног поступка.
Поступајући по жалби тужиоца, Виши трговински суд је донео оспоре
ну прес уду Пж. 5162/08 од 6. јануара 2009. године којом је жалбу одбио као
неосновану и потврдио ожалбену прес уду Трговинског суда у Новом Саду
П. 2528/07 од 10. априла 2008. године. У образложењу оспорене другосте
пене прес уде је, поред осталог, наведено: да је прес удом Општинског суда
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у Руми П. 70/03 од 13. септембра 2005. године другот ужени – АД „Корзо“ у
стечају из Руме обавезан да тужиоцу, овде подносиоцу уставне жалбе, ис
плати износ од 136.980,07 динара, са законском затезном каматом почев од
8. јула 1992. године па до исплате, као и трошкове парничног поступка у из
носу од 39.740,00 динара; да је извршење на основу наведене правноснажне
и извршне прес уде дозволио Општински суд у Руми решењима И. 1502/05,
од 14. новембра 2005. године, и И. 1502/05, од 24. фебруара 2006. године, али
да извршење није спроведено због отварања стечаја над АД „Корзо“ из Ру
ме, покренутог решењем Трговинског суда у Сремској Митровици Ст. 6/06
од 14. априла 2006. године, док је за стечајног управника је именован тре
ћет ужени – Агенција за приватизацију Републике Србије; да је тужилац
пријавио своје потраживање према стечајном дужнику по правноснажној
извршној прес уди Општинског суда у Руми П. 70/03 од 13. септембра 2005.
године; да је у току стечајног поступка решењем П. 70/03 од 10. јула 2006.
године Општински суд у Руми, по предлогу другот уженог, исправио прав
носнажну и извршну прес уду П. 70/03 од 13. септембра 2005. године при
знајући тужиоцу законску затезну камат у почев од 8. јула 2005. године па
до исплате; да је у складу са тим решењем у поступку стечаја тужиоцу при
знато потраживање за главницу у износу од 136.980,07 динара и за камат у у
износ у од 27.309,00 динара, и то за период од 8. јула 2005. године до покре
тања парничног поступка, као и за трошкове у износу од 56.480,00 динара, а
оспорено је потраживање за камат у у износу од 22.666.302,00 динара, а која
се односи на главни дуг за период од 8. јула 1992. до 8. јула 2005. године; да
је разлог за оспоравање пријављеног потраживања било исправка решења
од 10. јула 2006. године; да је тужилац против закључка о листи пријавље
них потраживања од 12. јула 2006. године поднео приговор који је Трговин
ски суд у Сремској Митровици одбио решењем Ст. 6/06; да је закључком о
оспореним потраживањима од 2. октобра 2006. године тужилац је упућен
да ради утврђивања основаности оспореног потраживања за камат у у из
нос у од 22.666.302,00 динара покрене парнични поступак, у року од осам
дана од пријема закључка или да у истом року поднесе предлог за одлучи
вање путем арбитра, што тужилац у остављеном року није учинио; да је ре
шењем Трговинског суда у Сремској Митровици Ст. 6/06 од 11. јула 2007.
године одбачена као недозвољена пријава потраживања тужиоца од 11. ју
на 2007. године, јер тужилац није у законском року покренуо поступак ра
ди утврђења основаности оспореног потраживања, а ово решење је потвр
дио Виши трговински суд решењем Пвж. 547/07 од 30. јула 2007. године; да
како је тужилац тужбом тражио накнаду штете у висини износа дос уђеног
правноснажном прес удом Општинског суда у Руми П. 70/03 и како му је у
стечајном поступку признат целокупан износ главног дуга и трошкова, као
и за део камате, а оспорен је за већи део захтева за камат у, и то за део који
се односи на законску затезну камат у на износ од 136.980,07 динара за пе
риод од 8. јула 1992. године до 8. јула 2005. године, то је правилан закључак
првостепеног суда да би овај оспорени део тужиочевог потраживања мо
гао представљати висину штете коју тужилац евент уално трпи; да је поред
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свега наведеног тужилац требало да докаже кривицу првот ужене за проу
зроковање евент уалне штете, што он није учинио, јер у току стечајног по
ступка над другот уженим није поступио по закључку суда о упућивању на
парницу, па је стога правилан закључак првостепеног суда да његово непо
ступање јесте у узрочно-последичној вези са настанком штете коју евент у
ално трпи, као и закључак да је тужилац скривио настанак штете коју тр
пи, јер није поступио у складу са чланом 96. Закона о стечајном поступку
и покренуо поступак за утврђивање основаности оспореног потраживања,
а у истом је преклудиран; да је на основу овако утврђеног чињеничног ста
ња, правилно првостепени суд стао на становиште да тужилац није дока
зао своје тужбене наводе да је пропустима, односно нечињењем, органа пр
вот ужене претрпео штет у у висини наведеног потраживања; да је да би се
утврдила одговорност државе за рад њених органа сагласно одредби члана
172. Закона о облигационим односима, тужилац морао доказати да је ште
та проузрокована грубом непажњом или намером као последицом незако
нитог рада конкретног суда или судије који је учествовао у доношењу од
ређене одлуке, па стога, одговорност државе за рад њених органа не може
произилазити из погрешне примене и тумачења прописа односно одређе
не правне норме од стране органа државе; да су неосновани наводи тужи
оца у којима тврди да је противзаконито упућен на парницу која већ тече,
јер се у конкретном случају ради о два поступка – један који се водио пред
Општинским судом у Руми ради неоснованог обогаћења, док се на други
који је упућен требао водити ради утврђења оспореног потраживања на
кон отварања стечаја над другот уженим.
4. Законом о стечајном поступку („Службени гласник РС“, бр. 84/04 и
85/05) било је прописано: да поверилац чије је потраживање оспорено упу
ћује се на парницу ради утврђивања оспореног потраживања, коју може
да покрене у року од осам дана од дана пријема закључка из члана 94. овог
закона (члан 96. став 1); да ако у време покретања стечајног поступка тече
парница о потраживању, стечајни управник ће преузети парницу у стању у
ком се она налази у тренутку покретања стечајног поступка, као и да прав
носнажна одлука о оспореном потраживању има дејство према стечајном
дужнику и према свим повериоцима стечајног дужника (члан 97. ст. 1. и 3).
Одредбама члана 172. Закона о облигационим односима („Службени
лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93,
22/99, 23/99, 35/99 и 44/99) (у даљем тексту: ЗОО) је прописано да правно
лице одговара за штет у коју његов орган проузрокује трећем лицу у врше
њу или у вези са вршењем својих функција, као и да ако за одређени случај
није што друго у закону одређено, правно лице има право на накнаду од
лица које је штет у скривило намерно или крајњом непажњом.
5. Оцењујући разлоге и наводе изнете у уставној жалби са становишта
истакнутих повреда Уставом зајемчених права, Уставни суд је утврдио да
оспореним прес удама Трговинског суда у Новом Саду П. 2528/07 од 10.
априла 2008. године и Вишег трговинског суда у Пж. 5162/08 од 6. јануара
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2009. године није повређено право подносиоца уставне жалбе на правич
но суђење, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава.
Уставни суд је оценио да су оспорене прес уде донели законом устано
вљени судови, у границама својих надлежности, након изведених доказа
и утврђеног чињеничног стања у парничном поступку који је спроведен у
складу са законским одредбама, уз примену меродавног материјалног пра
ва, за коју су дати уставноправно прихватљиви разлози. Наиме, редовни
судови су своје одлуке засновали на чињеници да одговорност државе као
правног лица за штет у коју проузрокује њен орган, у смислу члана 172. став
1. ЗОО, постоји ако је штета настала као последица таквог рада њеног ор
гана који се може сматрати прекорачењем, злоупотребом или погрешном
применом датих овлашћења. Тако, орган који поступа у оквиру свог закон
ског овлашћења није одговоран за погрешно тумачење законске норме, ни
ти примена неодговарајуће законске норме, као ни погрешно заузет правни
став у одлуци донетој у вршењу функције државног органа, не представља
такву повреду дужности која сама по себи може бити квалификована као
незаконит или неправилан рад. Уставни суд напомиње и да је пракса ре
довних судова у Републици Србији на истом становишту – државни орган
у вршењу функције којим поступа у оквиру датог овлашћења није одгово
ран за штет у која настане у одговарајућем поступку услед погрешне при
мене прописа као последице погрешног тумачења прописа.
Полазећи од наведеног, Уставни суд је нашао да подносиоцу уставне
жалбе није повређено право на правично суђење, зајемчено одредбом чла
на 32. став 1. Устава, па је уставну жалбу изјављену против прес уде Трго
винског суда у Новом Саду П. 2528/07 од 10. априла 2008. године и прес у
де Вишег трговинског суда у Пж. 5162/08 од 6. јануара 2009. године, одбио
као неосновану, сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о Уставном су
ду („Службени гласник РС“, број 109/07), одлучујући као у првом делу тач
ке 1. изреке.
6. Разматрајући уставну жалбу изјављену против закључка Трговин
ског суда у Сремској Митровици Ст. 6/06 од 2. октобра 2006. године, Устав
ни суд подсећа да се према члану 84. став 1. Закона о Уставном суду, који
је ступио на снагу 6. децембра 2007. године, уставна жалба може изјавити
у року од 30 дана од дана достављања појединачног акта, односно од дана
предузимања радње којом се повређује или ускраћује људско или мањин
ско право и слобода зајемчена Уставом.
Одредбама члана 113. Закона прописано је да се уставна жалба може
изјавити и против појединачног акта или радње државног органа или ор
ганизације којој је поверено јавно овлашћење, а којом је повређено или ус
краћено људско или мањинско право и слобода зајемчена Уставом, ако је
тај акт или радња извршена од дана проглашења Устава до дана ступања
на снагу овог закона (став 2), као и да се уставна жалба у случају из става 2.
овог члана може изјавити у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог
закона (став 3).
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Из наведених одредаба Устава и Закона о Уставном суду произлази да
се уставна жалба може изјавити против појединачног акта који је донет или
радње која је извршена након проглашења Устава Републике Србије, 8. но
вембра 2006. године.
Имајући у виду да је уставна жалба изјављена против закључка Трго
винског суда у Сремској Митровици Ст. 6/06 од 2. октобра 2006. године –
акта донетог пре ступања на снагу Устава Републике Србије, Уставни суд
је одбацио уставну жалбу против наведеног акта, сагласно одредби члана
36. став 1. тачка 4) Закона о Уставном суду, јер не постоје Уставом и Зако
ном утврђене претпоставке за вођење поступка, одлучујући као у другом
делу тачке 1. изреке.
7. У односу на део уставне жалбе којим се оспоравају решење Трговин
ског суда у Сремској Митровици Ст. 6/06 од 27. септембра 2007. године и
решење Вишег трговинског суда Пвж. 644/07 од 4. октобра 2007. године, а
имајући у виду да је против тих аката уставна жалба поднета 7. априла 2009.
године, које је подносилац уставне жалбе примио пре покретања парничног
поступка правноснажно окончаног прес удом Вишег трговинског суда Пж.
5162/08 од 6. јануара 2009. године, Уставни суд је утврдио да је уставна жал
ба у том делу неблаговремена, јер је поднета после истека рока из члана 84.
став 1. Закона, те је, стога, уставну жалбу и у овом делу одбацио, сагласно
одредби члана 36. став 1. тачка 2) Закона, као у другом делу тачке 1. изреке.
8. Полазећи од наведеног, Уставни суд је, на основу одредаба члана 45.
тачка 9) и члана 46. тачка 9) Закона о Уставном суду, као и члана 84. По
словника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08, 27/08 и
76/11), одлучио као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-528/2009 од 27. октобра 2011. године

Повреда права на имовину
из члана 58. став 1. Устава
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба Ј. Б. Љ. изјављена против прес уде Врховног
суда Србије Рев. 59/09 од 29. јануара 2009. године и утврђује да је подно
ситељки уставне жалбе повређено право на имовину зајемчено одредбом
члана 58. став 1. Устава Републике Србије.
2. Поништава се пресуда из тачке 1. и налаже Врховном касационом суду
да поново одлучи о ревизији подноситељке уставне жалбе изјављене против
пресуде Окружног суда у Београду Гж. 13570/06 од 16. априла 2008. године.

ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА ПО УСТАВНИМ ЖАЛБАМА

553

Образложење
1. Ј. Б. Љ. из Београда је 27. марта 2009. године, преко пуномоћника В.
Ј., адвоката из Београда, Уставном суду поднела уставну жалбу против пре
суде Другог општинског суда у Београду П. 5493/04 од 17. маја 2006. године,
прес уде Окружног суда у Београду Гж. 13570/06 од 16. априла 2008. године
и прес уде Врховног суда Србије Рев. 59/09 од 29. јануара 2009. године, због
повреде начела заштите људских и мањинских права и слобода и права на
имовину, зајемчених одредбама члана 22. став 1. и члана 58. Устава Репу
блике Србије. Подноситељка се истовремено позвала и на повреду права
из члана 1. Протокола 1 уз Европску конвенцију за заштит у људских пра
ва и основних слобода.
Подноситељка уставне жалбе, поред осталог, наводи да је оспореним
пресудама утврђено да је ништав уговор о откупу предметног стана, као и
да је ништава укњижба права својине на том стану. У уставној жалби се за
тим наводе чињенице због којих се оспорава наведени став који су посту
пајући судови заузели у оспореним пресудама, па се у том смислу истиче:
да је општина Савски венац 1971. године стекла право коришћења и рас
полагања на спорној непокретности; да је предметни стан општина Савски
венац доделила на коришћење подноситељки уставне жалбе која је у свој
ству носиоца станарског права закључила уговор о коришћењу стана; да
је општина Савски венац предметни стан продала подноситељки уставне
жалбе 7. маја 1992. године; да у време откупа стана од стране подноситељ
ке уставне жалбе задужбина Л. Ћ. Т. није обновила рад, није била уписана
у регистар задужбина, није имала стат ус правног лица, нити је могла бити
тит улар спорне имовине; да је наведена Задужбина изгубила задужбински
карактер, јер је њена имовина након национализације постала друштвена
својина и није коришћена за рад задужбине; да Закон о стамбеним односи
ма из 1990. године није садржао одредбу која би изричито или прећутно за
брањивала откуп задужбинских станова; да је ова забрана утврђена тек из
менама Закона о стамбеним односима из 1993. године; да се стога та измена
није могла применити 1992. године у време откупа стана; да је задужбина
Л. Ћ. Т. обновила рад тек 1995. године и да се на њу није могао примени
ти Закон о задужбинама из 1989. године. Имајући у виду наведено, подно
ситељка уставне жалбе предлаже да се утврди повреда означених уставних
права, те да се пониште оспорене пресуде и да се утврди право на накнаду
штете која ће се остварити на начин предвиђен одредбом члана 90. Закона о
Уставном суду.
2. Према одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жалба
се може изјавити против појединачних аката или радњи државних орга
на или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се по
вређују или ускраћују људска или мањинска права или слободе зајемчене
Уставом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за
њихову заштит у.
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У току поступка пружања уставнос удске заштите, поводом испитива
ња основаности уставне жалбе у границама истакнутог захтева, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у оспорене пре
суде и документацију приложену уз уставну жалбу и утврдио следеће чи
њенице и околности од значаја за решавање овог уставносудског предмета:
Универзитет у Београду и задужбина Л. Ћ. Т., као тужиоци поднели
су тужбу Другом општинском суду у Београду против тужених општине
Савски венац са седиштем у Београду и Ј. Б. Љ. из Београда, овде подноси
тељка уставне жалбе, ради утврђења ништавости уговора о откупу стана.
Други општински суд у Београду је оспореном прес удом П. 5493/04 од
17. маја 2006. године, исправљеним решењем тог суда П. 5493/04 од 16. јуна
2006. године, у ставу првом изреке утврдио да је ништав уговор о откупу
четворособног стана број 3 на другом спрат у зграде у улици К. М. број 1,
на катастарској парцели број 404 земљишно-књижни уложак број 278, КО
Београд 5, укупне површине 122м2, који је закључен између тужених и ове
рен пред Другим општинским судом у Београду дана 7. маја 1992. године,
у ставу другом изреке утврђено је да је ништава укњижба права својине на
том стану описаном у А-листу као земљишно-књижно тело II под редним
бројем 8 постојећој на катастарској парцели број 404 од 481 м2, у земљишнокњижном улошку број 278, КО Београд 5, у корист подноситељке уставне
жалбе извршена на основу решења Другог општинског суда у Београду Дн.
12168/92 од 19. јуна 1992. године, те је наложено земљишно-књижном оде
љењу Другог општинског суда у Београду да изврши њено брисање и ус
постављање земљишно-књижног стања као део укњижбе, у ставу трећем
изреке забрањено је подноситељки уставне жалбе да наведени стан отуђи
до правноснажног окончања предметног спора, те је наложено земљишнокњижном одељењу Другог општинског суда у Београду да ову привремену
меру упише у земљишно – књижни уложак, као и да упише забележбу овог
спора, док је у ставу четвртом изреке обавезани тужени да тужиоцима на
кнаде парничне трошкове.
Оспореном прес удом Окружног суда у Београду Гж. 13570/06 од 16.
априла 2008. године одбијене су као неосноване жалбе тужених и потврђе
на је пресуда Другог општинског суд у Београду П. 5493/04 од 17. маја 2006.
године, исправљена решењем тог суда П. 5493/04 од 16. јуна 2006. године.
Оспореном прес удом Врховног суда Србије Рев. 59/09 од 29. јануара
2009. године, у ставу првом изреке је одбачена као недозвољена ревизија
подноситељке уставне жалбе изјављена против прес уде Окружног суда у
Београду Гж. 13570/06 од 16. априла 2008. године у делу који се односи на
привремену меру, док је ставом другим изреке одбијена као неоснована ре
визија подноситељке уставне жалбе у преосталом делу и ревизија тужене
општине Савски венац изјављена против наведене другостепене прес уде.
У образложењу ове прес уде је, поред осталог, наведено: да ревизија тужене
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општине Савски Венац није основана, а ревизија подноситељке уставне
жалбе делимично није дозвољена, а делимично није основана; да према од
редби члана 12. став 6. Закона о извршном поступку, против правносна
жног решења донесеног у поступку извршења и обезбеђења нис у дозвоље
ни ревизија ни понављање поступка, те да је стога недозвољена ревизија
подноситељке уставне жалбе у делу којим се оспорава одлука о привреме
ној мери (став трећи изреке првостепене пресуде), па је одлучено као у ста
ву првом изреке ове прес уде, применом одредби члана 4. став 5. у вези са
чланом 412. став 5. ЗПП и чл. 12. и 27. ЗИП; да у спроведеном поступку ни
је била учињена битна повреда одредаба парничног поступка из члана 361.
став 2. тачка 9) ЗПП, на коју ревизијски суд пази по службеној дужности,
а није било ни битне повреде одредаба парничног поступка из члана 361.
став 2. тачка 12) ЗПП, на коју се ревизијом неосновано указује, јер је изре
ка прес уде јасна и разумљива, не противуречи сама себи, нити разлозима
прес уде, садржи све разлоге о одлучним чињеницама и нема недостатака
због којих се не може испитати, а другостепени суд је оценио наводе жал
бе од значаја сагласно члану 382. став 1. ЗПП; да нис у основани ни разлози
ревизије о погрешној примени материјалног права; да је у правноснажно
завршеном поступку утврђено да зграда у Београду у улици К. М. у којој се
налази четворособан стан број 3 на другом спрат у представља задужбину
Л. Ћ. Т., која је била власник наведене непокретности до доношења одлука
надлежних органа о национализацији предметне зграде, када је иста поста
ла друштвена својина; да општина Савски венац од 30. септембра 1971. го
дине има право коришћења и располагања на наведеној непокретности у
друштвеној својини; да су општина Савски Венац, као продавац и подноси
тељка уставне жалбе, као купац 21. априла 1992. године закључили уговор
о откупу и стицању својине на предметном стану, на основу којег је дозво
љена и укњижба права својине подноситељки уставне жалбе на предмет
ном стану; да је тужилац Универзитет у Београду 10. априла 1995. године
донео одлуку да се обнови рад задужбине Л. Ћ. Т., а Министарство култ у
ре је 24. јула 1995. године одобрило обнављање рада предметне задужби
не, којим решењем је констатовано да је задужбину основао Л. Ћ. Т. 23. де
цембра 1925. године; да је циљ задужбине помагање и остваривања научних
циљева Универзитета у Београду и награђивање најбољих научних радова
студената Универзитета у Београду; да задужбином управља задужбински
савет Универзитета и да је имовина задужбине у друштвеној својини и чи
ни је, између осталог, и зграда у улици К. М. број 1. у Београду, као и да се
средства задужбине могу користити само остваривању циљева задужбине;
да су полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, правилно нижесте
пени судови закључили да тужена општина Савски венац није имала пра
во да наведену непокретност отуђи из друштвене својине продајом исте
подноситељки уставне жалбе; да су правилно примењене одредбе члана 13.
став 1. и став 3. Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима („Слу
жбени гласник СРС“, број 58/89) којима је регулисано да се средства заду
жбине, фондације и фонда могу користити искључиво у сврхе и на начин
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који је одредио оснивач, а да се облик у коме се налазе средства задужбине,
фондације и фонда који су у друштвеној својини могу изменити, без изме
не карактера својине, само ако би се на тај начин сачувала вредност сред
става и обезбедило лакше и дуже остваривање циљева тих инстит уција; да
су, у конкретном случају, правилно примењене и одредбе члана 103. Зако
на о облигационим односима; да разлоге и правни закључак нижестепених
судова у свему прихвата и ревизијски суд; да је према утврђеном чињенич
ном стању, зграда у којој се налази предметни стан и која представља заду
жбину Л. Ћ. Т. била у друштвеној својини, чије је право коришћења и рас
полагања имала општина Савски венац, која је морала да своја права врши
на начин како је то наменио оснивач задужбине; да околност да је рад за
дужбине обновљен након закључења предметног уговора о откупу стана,
није од утицаја на другачију одлуку о тужбеном захтеву у овој парници, с
обзиром на то да се према утврђеном чињеничном стању не ради о осни
вању нове задужбине, већ о обнови постојеће задужбине, што произилази
из наведеног решења Министарства култ уре; да се стога, предметна непо
кретност морала користити за циљеве и сврху које је одредио оснивач, све
сагласно наведеној одредби Закона о задужбинама, фондацијама и фондо
вима, како то правилно закључују нижестепени судови.
4. Уставни суд налази да су за одлучивање о основаности уставне жал
бе од значаја следеће одредбе Устава и закона:
Уставом је утврђено: да свако има право на судску заштит у ако му је по
вређено или ускраћено неко људско или мањинско право зајемчено Уста
вом, као и право на уклањање последица које су повредом настале (члан
22. став 1); да се јемчи мирно уживање својине и других имовинских пра
ва стечених на основу закона (члан 58. став 1).
Како су одредбама члана 58. став 1. Устава зајемчена права која су по
својој садржини истоветна правима из члана 1. Протокола 1 уз Европску
конвенцију за заштит у људских права и основних слобода, то Уставни суд
повреду ових права у поступку уставнос удске контроле цени у однос у на
Устав Републике Србије.
Законом о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“,
бр. 6/80 и 36/90, „Службени лист СРЈ“, број 29/96 и „Службени гласник РС“,
број 115/05) прописано је: да се право својине стиче по самом закону, на
основу правног посла и наслеђивањем и да се право својине стиче и одлуком
државног органа, на начин и под условима одређеним законом (члан 20); да
се на основу правног посла право својине на непокретности стиче уписом
у јавну књигу или на други одговарајући начин одређен законом (члан 33).
Законом о задужбинама, фондацијама и фондовима („Службени гла
сник СРС“, број 59/89) било је прописано: да се овим законом утврђују
услови за оснивање задужбине, фондације и фонда, циљеви ради којих се
они могу основати, управљање задужбином, фондацијом и фондом и усло
ви и начин престанка њиховог постојања (члан 1); да се задужбина, фон
дација и фонд оснивају ради помагања стваралаштва и остваривања хума
нитарних и других друштвено корисних циљева (члан 2) да се задужбина,
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фондација и фонд упис ују у регистар задужбина, фонација и фондова (у
даљем тексту: регистар), да задужбина, фондација и фонд могу остварива
ти циљеве по упис у у регистар (члан 7. ст. 1. и 2); да уписом у регистар, за
дужбина, фондација и фонд стичу својство правног лица (члан 8. став 1);
да се средства задужбине, фондације и фонда могу користити искључиво
у сврхе и на начин које је одредио оснивач, ако овим законом није друга
чије одређено, да облик у коме се налазе средства задужбине, фондације и
фонда која су у друштвеној својини могу се изменити, без измене каракте
ра својине, ако би се на тај начин сачувала вредност средстава и обезбеди
ло лакше и дуже остваривање циљева тих инстит уција (члан 13. ст. 1. и 2).
Законом о стамбеним односима („Службени гласник СРС“, бр. 12/90,
47/90 и 55/90 и „Службени гласник РС“, бр. 3/90 и 7/90), који је важио у вре
ме закључивања спорног уговора о откупу, било је, поред осталог, прописа
но: да носилац станарског права, закупац стана и чланови њиховог поро
дичног домаћинства могу у целини или у идеалним деловима да купе стан у
друштвеној својини који користе, да закључењем уговора о куповини стана
купац има обавезу да у року од тридесет дана поднесе захтев за упис пра
ва својине и терет хипотеке у земљишне књиге, односно друге јавне књи
ге о евиденцији непокретности и правима на њима, када стиче право сво
јине (члан 6. ст. 1. и 7);
Закон о становању („Службени гласник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93,
53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05),
који је ступио на снагу 2. августа 1992. године, пропис ује: да се коришће
ње станова, одржавање стамбених зграда и станова и откуп станова врши
се у складу са овим законом (члан 1); да се од откупа по одредбама овог за
кона изузима стан који се налази у задужбини, односно који је припадао
задужбини која би могла да настави са остваривањем циљева ради којих
је основана, згради подигнутој или купљеној из средстава датих или саку
пљених за добротворне и друге друштвено корисне сврхе (легати, поклони,
сакупљени прилози и сл.) или репрезентативној згради, која се користи за
потребе државних органа и органа локалне самоуправе, да министарство
надлежно за послове култ уре утврђује који станови се налазе у задужбини,
односно који су припадали задужбини која би могла да настави са оствари
вањем циљева ради којих је основана, у смислу става 1. тачка 4. овог чла
на, да задужбина може обновити рад ако су њени циљеви могући и ако се
приходима од станова који су припадали задужбини могу остваривати ти
циљеви, да закупци на неодређено време станова који су припадали заду
жбинама које до истека рока од шест месеци од дана ступања на снагу овог
закона не обнове рад, односно које не отпочну са остваривањем својих ци
љева, имају право да откупе станове под условима утврђеним овим зако
ном, да министарство култ уре утврђује задужбине које до рока из става
1. овог члана нис у обновиле рад, односно нис у отпочеле са остваривањем
својих циљева, да се закупнине за станове који припадају задужбини која
је обновила рад у складу са законом уплаћују тој задужбини. (члан 17. став
1. тачка 4. и ст. 5. до 8).
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Одредбом члана 103. став 1. Закона о облигационим односима („Слу
жбени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Службени лист СРЈ“,
бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99 и 44/99) прописано је да је уговор који је про
тиван принудним прописима, јавном поретку или добрим обичајима ни
штав ако циљ повређеног правила не упућује на неку другу санкцију или
ако закон у одређеном случају не пропис ује што друго.
5. Приликом оцене навода подноситељке уставне жалбе, Уставни суд
је пошао од гаранција које Устав предвиђа у члану 58. став 1. Устава и кон
статовао да се Уставом гарантовано мирно уживање својине јемчи само у
случају да је својина као део имовинског права стечена на основу закона.
Из чињеничног стања утврђеног у оспореном парничном поступку
произлази: да је зграда у којој се налази предметни стан национализована
и прешла у друштвену својину; да је од 30. септембра 1971. године општи
на Савски венац била носилац права коришћења и располагања на наведе
ној непокретности у друштвеној својини; да је 21. априла 1992. године под
носитељка уставне жалбе закључила уговор о откупу стана са општином
Савски венац; да је тај уговор оверен код Другог општинског суда у Београ
ду 7. маја 1992. године, као и да је дана 19. јуна 1992. године донето решење
којим је дозвољена укњижба права својине на том стану у корист подноси
тељке уставне жалбе; да је Закон о становању („Службени гласник РС“, број
50/92) ступио на снагу 2. августа 1992. године. Дакле, у време када је Закон
о становању ступио на снагу, подноситељка је већ била власник предмет
ног стана. Стога, Уставни суд сматра да се на предметни уговор о откупу
стана, не могу применити одредбе члана 17. Закона о становању, којима је
прописано да се од откупа изузима стан који се налази у задужбини, или
који је припадао задужбини која би могла да настави са остваривањем ци
љева ради којих је основана, већ одредбе Закона о стамбеним односима из
1990. године, који је важио у време закључења наведеног уговора, а који ни
је предвиђао цитирани изузетак од откупа стана предвиђен Законом о ста
новању. С обзиром на изнето, Уставни суд је оценио да је општина Савски
венац, као носилац права коришћења и располагања на предметном стану,
могла да дозволи откуп стана подноситељки уставне жалбе, односно да са
њом закључи уговора о откупу тог стана.
Такође, Уставни суд је утврдио да се на наведени уговор на могу при
менити ни одредбе Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима, ко
јима су уређени услови за оснивање задужбине, управљање задужбином и
услови и начин престанка њиховог постојања. Ово стога што је тек обна
вљањем рада Задужбине 24. јула 1995. године поново успостављен субјек
тивитет Задужбини, а што не значи и враћање имовине коју је она некада
поседовала, нити се на предметни уговор могу применити одредбе чла
на 103. став 1. Закона о облигационим односима, будући да није противан
принудним прописима.
Имајући у вид у наведено, Уставни суд је оценио да становишта и
дати разлози у оспореним прес удама због чега је утврђена ништавост
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предметног уговора и укњижба права својине подноситељке на наведе
ној непокретности нис у уставноправно прихватљиви, јер се из релевант
них прописа не може извести закључак о правној утемељености израженог
става да је тужбени захтев основан. Због тога је, по оцени Уставног суда,
подноситељка уставне жалбе оспореним прес удама ускраћена за имовину,
коју представља њено право својине на предметном стану. На тај начин је
подноситељки уставне жалбе повређено право из члана 58. став 1. Устава,
па је, Уставни суд, сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о Уставном су
ду („Службени гласник РС”, број 109/07), усвојио уставну жалбу и одлучио
као у тачки 1. изреке.
Уставни суд је оценио да су у конкретном случају последице учињене
повреде права такве природе да се могу отклонити само поништајем оспо
рене прес уде Врховног суда Србије, како би Врховни касациони суд донео
нову одлуку о ревизији подноситељке уставне жалбе, те је, сагласно одред
би члана 89. став 2. Закона о Уставном суду, одлучио као у тачки 2. изреке.
Такође, Уставни суд је оценио да подноситељка уставне жалбе није на
вела уставноправно прихватљиве разлоге који би указивали на постојање
повреде зајемченог права из члана 22. став 1. Устава.
6. Полазећи од изложеног, а сагласно одредби члана 45. тачка 9) Закона
о Уставном суду , Уставни суд је донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-466/2009 од 2. новембра 2011. године

Повреда права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава
(произвољна примена процесног права –
немогућност намирења потраживања према
извршном дужнику у реструктурирању)
Уставни суд, донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба Мирјане Марковић и утврђује да је решењем
Општинског суда у Крагујевцу И. 1885/07 од 15. априла 2009. године и ре
шењем Окружног суда у Крагујевцу Гж. 1395/09 од 7. јула 2009. године по
вређено право подноситељке уставне жалбе на правично суђење, зајемче
но одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србијe, док се у преосталом
делу уставна жалба одбацује.
2. Одбацује се уставна жалба Милана Марковића.
3. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.
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Образложење
1. Мирјана Марковић из Крагујевца је 2. априла 2009. године изјавила
уставну жалбу „са молбом да Уставни суд размотри приложену документа
цију и у складу са уставним правом које јој припада донесе одлуку о оправ
даности и ургентности извршења у њену корист у предмет у Општинског
суда у Крагујевцу И. 1885/07“.
У поступку претходног испитивања уставне жалбе, утврђено је да устав
на жалба не садржи све податке неопходне за поступање суда, прописане
чланом 85. Закона о Уставно м суду („Службени гласник РС“, број 109/07).
Уставни суд је, на основу одредбе члана 44. став 1. Пословника о раду Устав
ног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08 и 27/08), дописом од 4. децем
бра 2009. године, обавестио подноситељку уставне жалбе о недостацима ко
ји онемогућавају поступање Суда у овом предмет у и наложио јој да, у року
од 15 дана од дана пријема дописа, достави Уставном суду уређену устав
ну жалбу, те да ће уколико у остављеном року не поступи по налогу Суда,
уставна жалба на основу одредбе члана 36. став 1. тачка 3) Закона о Устав
ном суду, бити одбачена.
2. Поступајући по налогу Уставног суда, подноситељка уставне жал
бе је 22. децембра 2009. године допунила уставну жалбу, и то достављају
ћи Уставном суду три попуњена формулара уставне жалбе са обележеним
бројевима „I“, „II“ и „III“, са назнаком да се разматрају „у пакет у“ са пред
метом Уж-503/2009.
У допуни уставне жалбе која је обележена бројем „I“, подноситељка
уставне жалбе је као оспорени акт означила решење Окружног суда у Кра
гујевцу Гж. 1395/09 од 7. јула 2009. године и „лажан одговор“ Агенције за
приватизацију Републике Србије број 152/02-3010 од 30. октобра 2008. го
дине наводећи да се одговорна лица Агенције за приватизацију „лажно из
јашњавају и тиме директно утичу штетно по повериоца грађанку којој се
ускраћује уставно право засновано на закону о извршењу“. Као Уставом за
јемчена права за која сматра да су повређена или ускраћена, подноситељка
уставне жалбе наводи да јој је „ускраћено уставно право на живот“ и пра
во на правично и законито суђење.
Допуну уставне жалбе обележену бројем „II“ поред подноситељке устав
не жалбе је поднео и Милан Марковић из Крагујевца. Овом допуном, под
носиоци оспоравају прес уду Општинског суда у Крагујевцу П. 2444/06 од
14. маја 2007. године и прес уду Окружног суда у Крагујевцу Гж. 1436/07 од
2. октобра 2007. године. Повреду на правично суђење подносиоци засни
вају на чињеници да је поступајући судија „званичним судским докумен
том трајно прогласио“ тужиоце, овде подносиоце уставне жалбе „ментал
но болесним како би ослободио одговорности тужену страну“. Подносиоци
уставне жалбе су предложили да Уставни суд поништити оспорене прес у
де Општинског и Окружног суда у Крагујевцу, као и да обавеже Републику
Србију и тужене да им накнаде претрпљену нематеријалну штет у.
У допуни уставне жалбе која је обележена бројем „III“, подносиоци
уставне жалбе оспоравају прес уду Општинског суда у Крагујевцу К. 34/07
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од 17. марта 2009. године и пресуду Окружног суда у Крагујевцу Кж. 484/09
од 4. јуна 2009. године наводећи да је поступајући судија поступио незако
нито када није донео прес уду на основу „спорног документа 10“, којим се
тужиоци, овде подносиоци уставне жалбе „проглашавају за психијатријске
пацијенте“. Даље је наведено да је „документ 10“ потписан и оверен од пр
воокривљеног, био истакнут у свим просторијама Клиничког центра – Кра
гујевац током 2007. и 2008. године, као и да је поступајући судија „против
законито ангажовао“ судског вештака психијатра П. Ц. коме је окривљени
– др Р. П. директор. Подносиоци уставне жалбе сматрају да им је ускраће
но Уставом зајемчено „право на адекватно лечење, право на живот, право
на част и достојанство, професионални углед и дигнитет”, као и право на
правично и законито суђење.
Подноситељка уставне жалбе Мирјана Марковић је 17. марта 2010. го
дине доставила Уставном суду још једну допуну уставне жалбе којом оспо
рава решење Окружног суда у Крагујевцу Гж. 1395/09 од 7. јула 2009. годи
не, понављајући исте наводе као у допуни уставне жалбе од 22. децембра
2009. године обележеној бројем „I“, истичући пре свега да не постоји прав
ни лек који није искоришћен пре подношења уставне жалбе.
3. Сагласно члану 170. Устава Републике Србије, уставна жалба се мо
же изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или
организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују
или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом,
ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њихову
заштит у. Поступак по уставној жалби се, у смислу члана 175. став 3. Уста
ва, уређује законом.
Одредбом члана 32. став 1. Устава се јемчи сваком право да независан,
непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у разумном року,
јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње
која је била разлог за покретање поступка, као и о опт ужбама против њега.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама захтева истакнутог у њој, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
4. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у документаци
ју приложену уз уставну жалбу, податке Агенције за приватизацију и утвр
дио следеће чињенице и околности од значаја за одлучивање:
Општински суд у Крагујевцу (у даљем тексту: Општински суд) прес у
дом П. 399/05, од 7. јуна 2006. године, обавезао је туженог ДП Индустри
ја „Филип Кљајић“ из Крагујевца, да тужиљи, овде подноситељки уставне
жалбе, исплати одређене новчане износе на име неисплаћених минимал
них зарада за месеце април, мај, септембар, октобар, новембар и децембар
2002. године, као и за месеце јануар, фебруар, март и април 2003. године,
затим на име јубиларне награде, на име отпремнине због одласка у инва
лидску пензију, са припадајућом законском затезном каматом, као и тро
шкове парничног поступка.
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Подноситељка уставне жалбе је, као извршни поверилац, поднела Оп
штинском суд у предлог за одређивање извршења против извршног ду
жника, ДП Индустрија „Филип Кљајић“ из Крагујевца, а на основу извр
шне прес уде Општинског суда П. 399/05 од 7. јуна 2006. године. Решењем
Општинског суда И. 1444/06 од 15. септембра 2006. године одређено је из
вршење, да би исти суд решењем И. 1444/06 од 28. децембра 2006. године
усвојио жалбу извршног дужника изјављену против наведеног решења од
15. септембра 2006. године и првостепено решење ставио ван снаге, те уки
нуо све спроведене радње.
Подноситељка уставне жалбе је поново крајем 2007. године поднела
Општинском суду, предлог за одређивање извршење против извршног ду
жника, ДП Индустрија „Филип Кљајић“ из Крагујевца, а на основу извр
шне прес уде Општинског суда П. 399/05 од 7. јуна 2006. године, који је Оп
штински суд решењем И. 1885/07 од 15. априла 2009. године одбацио као
недозвољен.
Поступајући по жалби извршног повериоца, Окружни суд је решењем
Гж. 1395/09 од 7. јула 2009. године, одбио као неосновану жалбу подноси
тељке уставне жалбе и потврдио решење Општинског суда И. 1885/07 од 15.
априла 2009. године, са образложењем да је првостепени суд правилно по
ступио, имајући у виду да је извршни дужник у поступку реструкт урирања.
Решењем Привредног суда у Крагујевцу Ст. 45/2010 од 5. марта 2010. го
дине отворен је поступак стечаја над стечајним дужником ДП Индустрија
„Филип Кљајић“ из Крагујевца.
5. Одредбом члана 5. став 1. Закона о извршном поступку („Службени
гласник РС“, број 125/04) је прописано да је у поступку извршења и обез
беђења суд дужан да поступа хитно.
Законом о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 38/01, 18/03, 45/05
и 123/07) уређују се услови и поступак промене власништва друштвеног, од
носно државног капитала (у даљем тексту: приватизација) (члан 1). Истим
законом је прописано: да је предмет приватизације друштвени, односно др
жавни капитал (у даљем тексту: капитал), у предузећима и другим правним
лицима (у даљем тексту: субјекти приватизације), ако посебним прописима
није другачије одређено, да је предмет приватизације и државни капитал ко
ји је исказан у акцијама или уделима, ако услови и поступак продаје тог ка
питала нису другачије уређени посебним прописом, да у поступку привати
зације може се продати имовина или део имовине субјекта приватизације,
односно поједини делови субјекта приватизације (члан 3. ст. 1. до 3); да су
субјекти надлежни за спровођење приватизације – 1) Агенција за привати
зацију, 2) Акцијски фонд и 3) Централни регистар за хартије од вредности,
као и да се у поступку приватизације води Приватизациони регистар (члан
4); да је Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Агенција) правно лице
које продаје капитал, односно имовину и промовише, иницира, спроводи и
контролише поступак приватизације, у складу са законом (члан 5. став 1).
Одредбама члана 14. ст. 1. и 2. Закона о приватизацији је прописано да
се за приватизацију неприватизованог друштвеног капитала јавни позив
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за учешће на јавном тендеру, односно јавној аукцији, мора објавити најка
сније до 31. децембра 2008. године, као и да ако се јавни позив не објави у
року из става 1. овог члана, Агенција доноси решење о покретању принуд
не ликвидације субјекта приватизације.
Одредбама члана 19. Закона о приватизацији је прописано: да ако Аген
ција процени да капитал или имовина субјекта приватизације не могу би
ти продати методом јавног тендера или јавне аукције без претходног ре
структ урирања, Агенција доноси одлуку о реструкт урирању у поступку
приватизације, у складу са овим законом (став 1); да реструкт урирање у
поступку приватизације (у даљем тексту: реструкт урирање), у смислу овог
закона, јесу промене које се односе на субјект приватизације и његова зави
сна предузећа, које омогућавају продају његовог капитала или имовине, а
нарочито – 1) стат усне промене, промене правне форме, промене унутра
шње организације и друге организационе промене, 2) отпис главнице ду
га, припадајуће камате или других потраживања, у целини или делимично,
3) отпуштање дуга у целини или делимично ради намиривања поверилаца
из средстава остварених од продаје капитала субјекта приватизације (став
2); да у субјектима приватизације у којима је спроведено реструкт урира
ње, Агенција продаје капитал, односно имовину, методом јавног тендера
или јавне аукције (став 3).
Одредбама члана 10. Закона о изменама и допунама Закона о привати
зацији („Службени гласник РС“, број 123/07) је, поред осталог, додат члан
20ж којим је прописано: да се од дана доношења одлуке о реструкт урира
њу до дана доношења одлуке о окончању реструкт урирања, против субјек
та приватизације, односно над његовом имовином, не може одредити или
спровести принудно извршење нити било која мера поступка извршења ра
ди намирења потраживања (став 1); да одлука о реструкт урирању има сна
гу извршне исправе (став 2); да одлуку о реструкт урирању Агенција, у року
од пет дана од дана њеног доношења, доставља органу надлежном за спро
вођење принудне наплате, судовима и другим органима надлежним за до
ношење основа и налога за принудну наплат у (став 3); да на основу одлуке
о реструкт урирању орган надлежан за спровођење принудне наплате обу
ставља извршавање евидентираних основа и налога, а судови и други орга
ни надлежни за доношење основа и налога за принудну наплат у не доносе
нове основе и налоге за принудну наплат у (став 4); да се прекида поступак
принудног извршења који је у току (став 7); да по окончању реструкт ури
рања, односно после продаје јавним тендером или јавном аукцијом, Аген
ција обавештава судове и органе из става 4. овог члана о уплати продајне
цене и о повериоцима који своје потраживање намирују из те цене (став 8).
Одредбама Законом о стечају („Службени гласник РС“, број 104/09) је
прописано: да стечајни повериоци своја потраживања према стечајном ду
жнику остварују само у стечајном поступку (члан 80. став 1); да у се тренут
ку наступања правних последица отварања поступка стечаја прекидају сви
судски поступци у однос у на стечајног дужника и на његову имовину, сви
управни поступци покренути на захтев стечајног дужника, као и управни
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и порески поступци који за предмет имају утврђивање новчане обавезе сте
чајног дужника (члан 88); да од дана отварања стечајног поступка не може
се против стечајног дужника, односно над његовом имовином, одредити и
спровести принудно извршење, нити било која мера поступка извршења
осим извршења која се односе на обавезе стечајне масе и трошкова стечај
ног поступка, као и да се поступци из става 1. овог члана који су у току об
устављају (члан 93. ст. 1. и 2).
6. Анализирајући наводе уставне жалбе са становишта означеног и
Уставом зајемченог права, Уставни суд налази да је за одлучивање о пред
метној уставној жалби, поред поступања Општинског суда, битно и посту
пање Агенције, као законом овлашћене организације за спровођење прива
тизације, па и поступка реструкт урирања над субјектом приватизације, јер
је извршни дужник, на основу одлуке Агенције Р-26/04-ОД од 1. септембра
2004. године, био у поступку реструкт урирања.
Дакле, у таквој сит уацији потребно је преиспитати не само поступа
ње извршног суда, већ и поступање других државних органа или вршила
ца јавних овлашћења који су предузимали поједине радње у вези са тим
поступком а које су биле одлучујуће за коначан исход извршног поступка
(видети, поред осталих, Одлуку Уставног суда Уж–315/2008 од 13. новем
бра 2008. године). Имајући у виду да је одредбом члана 20ж став 1. Закона
о приватизацији прописано да се против извршног дужника не може вр
шити принудна наплата до окончања поступка реструкт урирања, Уставни
суд констат ује да Општински суд није ни могао предузети радње усмере
не ка спровођењу извршења управо због садржине наведене одредбе члана
20ж став 1. Закона о приватизацији. У таквој сит уацији поступање Аген
ције која спроводи поступак реструкт урирања извршног дужника добија
на пуном значају. Наиме, поступак реструкт урирања извршног дужника
је трајао од 1. септембра 2004. године, када је Агенција донела одлуку о по
кретању тог поступка Р-26/04-ОД, па до 5. марта 2010. године, када је отво
рен поступак стечаја над извршним дужником. Уставни суд сматра да, иа
ко се одуговлачење у извршењу прес уде или пак њено неизвршење може
оправдати у посебним околностима, то не сме бити тако да угрожава су
штину права зајемчених Уставом. Такав став је заузео и Европски суд за
људска права (видети прес уде у предметима Immobiliare Saffi против Ита
лије, број апликације 22774/93, став 74, и Качапор и други против Србије,
број апликације 2269/06 од 15. јануара 2008. године, став 107). Поред тога,
Уставни суд указује да је одредбама члана 14. ст. 1. и 2. Закона о приватиза
цији прописан крајњи рок – 31. децембар 2008. године до кога је морао би
ти објављен јавни позив за учешће на јавном тендеру, односно јавној аук
цији, као и правне последице уколико се јавни позив не објави у наведеном
року. Наиме, у том случају је Агенција била дужна да донесе решење о по
кретању принудне ликвидације субјекта приватизације. Међутим, посту
пак реструкт урирања у поступку приватизације извршног дужника није
окончан у предвиђеном року.
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У вези са изнетим, Уставни суд констат ује да је поводом иницијатива
за оцену уставности одредаба члана 20ж Закона о приватизацији, у пред
мет у IУз-98/2009, на седници одржаној 23. јуна 2011. године, донео Решење
којим није прихватио иницијативе за покретање поступка за утврђивање
неуставности оспорених одредаба Закона о приватизацији. У образложењу
овог решења Уставног суда, у оцени навода иницијативе којима су указу
је на несагласност оспорених одредаба Закона са чланом 32. став 1. Устава,
којима се јемчи право на суђење у разумном року, поред осталог, наведено
је: да Уставни суд указује да се одредба члана 20ж Закона нужно мора ту
мачити у вези са одредбом члана 14. Закона, која изричито одређује крајњи
рок (31. децембар 2008. године) у коме је, у поступку приватизације непри
ватизованог друштвеног капитала јавни позив за учешће на јавном тенде
ру, односно јавној аукцији морао бити објављен, а у супротном Агенција је
била дужна да донесе решење о покретању принудне ликвидације субјекта
приватизације; да, како је циљ реструкт урирања субјекта приватизације,
сагласно члану 19. Закона о приватизацији, да након спроведеног реструк
турирања Агенција прода капитал, односно имовину методом јавног тенде
ра или јавне аукције, а према члану 14. Закона, јавни тендер или јавна аук
ција су морали да се објаве најкасније до 31. децембра 2008. године то, по
становишту Уставног суда, након наведеног дат ума више није могуће спро
водити реструкт урирање, већ је Агенција за приватизацију морала покре
нути поступак принудне ликвидације за све неприватизоване привредне
субјекте. Из изложеног следи да се субјекти приватизације након 31. децем
бра 2008. године више не могу налазити у поступку реструкт урирања и да
стога престају да постоје и разлози за трајање прекида поступка извршења.
Према начелном правном схватању Врховног касационог суда од 24. фе
бруара 2011. године, извршни поступци који се односе на наплат у новчаних
потраживања из радног односа утврђених извршним исправама дужника,
субјекта приватизације у реструкт урирању, неће се прекидати, а прекину
ти поступци ће се наставити и окончати.
Уставни суд оцењује да, без обзира на то да ли је извршни дужник фи
зичко лице, приватно правно лице или правно лице у већинском држав
ном власништву, на држави је да предузме све мере да се правноснажна
судска прес уда изврши, као и да, при томе, обезбеди делотворно учешће
њеног апарата (видети прес уде Pini и други против Румуније, број аплика
ције 78028/01 и 78029/01 и Качапор и други против Србије, став 108 и Од
луку Уставног суда Уж-2008/2009 од 2. јуна 2011. године).
7. Следом свега реченог, Уставни суд је утврдио да је повређено пра
во подноситељке уставне жалбе на правично суђење, зајемчено одредбом
члана 32. став 1. Устава. Стога је Уставни суд усвојио уставну жалбу, сагла
сно одредби члана 89. став 1. Закона о Уставном суду, одлучујући као у тач
ки 1. изреке.
Уставни суд констат ује да се, у конкретном случају, штетне последи
це не могу отклонити поништајем оспорених аката, јер је над извршним
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дужником отворен поступак стечаја, тако да се против њега не може води
ти поступак извршења (члан 93. став 1. Закона о стечају). Такође, с обзи
ром на то да подноситељка уставне жалбе није поднела захтев за накнаду
штете у смислу члана 89. ст. 2. и 3. Закона о Уставном суду, Уставни суд на
лази да је објављивање ове одлуке у „Службеном гласнику Републике Ср
бије“, једина мера која се може одредити у овом конкретном случају, ради
постизања сатисфакције подноситељки уставне жалбе, па је одлучио као у
тачки 3. изреке.
8. Оцењујући да ли је оспореним решењима Општинског суда И. 1885/07
од 15. априла 2009. године и Окружног суда Гж. 1395/09 од 7. јула 2009. године
подноситељки уставне жалбе повређено право на живот, Уставни суд нала
зи да се такве тврдње не могу довести у везу нити са Уставом утврђеном са
држином тог права, нити са садржином оспорених аката. Разлоге на којима
заснива своје тврдње о повреди, односно ускраћивању означеног права, под
носитељка уставне жалбе заснива на чињеницама везаним за свој социјални
и здравствени статус, а које не могу саме по себи оправдати тврдње о повре
ди наведеног права. Полазећи од изнетог, Уставни суд је у овом делу одбацио
уставну жалбу, сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 3) Закона о Уставном
суду, јер нису испуњене Уставом и Законом утврђене претпоставке за вође
ње поступка и одлучивање, одлучујући као у другом делу тачке 1. изреке.
9. Одлучујући о преосталом делу уставне жалбе, Уставни суд пре све
га указује да је одредбом члана 82. став 1. Закона о Уставном суду прописа
но да се уставна жалба може изјавити против појединачног акта или рад
ње државног органа или организације којој је поверено јавно овлашћење,
а којима се повређују или ускраћују људска или мањинска права и слобо
де зајемчене Уставом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна
средства или је законом искључено право на њихову судску заштит у, док је
одредбом члана 85. став 1. наведеног Закона, поред осталог, прописано да
уставна жалба мора да садржи и разлоге жалбе и наводе у чему се састоји
повреда или ускраћивање зајемченог права за које се тврди да је повређе
но, односно ускраћено.
10. Разматрајући уставну жалбу изјављену против „одговора“ Агенци
је за приватизацију Републике Србије број 152/02-3010 од 30. октобра 2008.
године, којим је подноситељка уставне жалбе обавештена да Агенција за
приватизацију, у складу са Законом о приватизацији, нема законских мо
гућности да јој пре окончања поступка реструкт урирања изврши исплат у
потраживања, Уставни суд је оценио да оспорени акт не представља поје
диначни акт којим се одлучује о правима и обавезама неког лица против
кога се, у смислу члана 170. Устава и члана 82. став 1. Закона о Уставном су
ду, може изјавити уставна жалба, па је, сагласно одредби члана 36. став 1.
тачка 4) Закона о Уставном суду, и у овом делу одбацио уставну жалбу, јер
не постоје претпоставке утврђене Уставом и законом за вођење поступка.
11. Што се тиче уставне жалбе изјављене против прес уде Општин
ског суда П. 2444/06 од 14. маја 2007. године и прес уде Окружног суда Гж.
1436/07 од 2. октобра 2007. године, Уставни суд је утврдио да је наведеном
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прес удом Општинског суда одбијен као неоснован тужбени захтев тужи
лаца, овде подносилаца уставне жалбе, којим су тражили да се обавежу
тужени, Клинички центар „Крагујевац“ и др Р. П, да им исплате одређене
новчане износе на име накнаде нематеријалне штете, са припадајућом за
конском затезном каматом, док је оспореном прес удом Окружног суда од
бијена као неоснована жалба тужилаца и потврђена првостепена прес уда.
Уставни суд констат ује да се у уставној жалби не наводе уставноправ
ни разлози који би указивали на постојање повреде права на правично су
ђење, већ се само наводи да су они као тужиоци „трајно оквалификовани
у судским документима као ментално болесни“. Уставни суд у образложе
њима оспорених прес уда није пронашао ништа што би потврдило ове на
воде подносилаца уставне жалбе. Уставни суд и у овом предмет у указује да
уставна жалба није правно средство којим странка која је незадовољна ис
ходом поступка вођеним пред судовима или другим државним органима
може од Уставног суда може тражити преиспитивање законитости одлу
ка донесених у поступку који је претходио уставнос удском, као и да фор
мално позивање на повреду Уставом зајемчених права, уставну жалбу не
чини допуштеном.
На основу изложеног, Уставни суд је одбацио уставну жалбу и у делу
изјављеном против прес уде Општинског суда П. 2444/06 од 14. маја 2007.
године и прес уде Окружног суда Гж. 1436/07 од 2. октобра 2007. године,
сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 3) Закона о Уставном суду, јер ни
су испуњене Уставом и Законом утврђене претпоставке за вођење поступ
ка и одлучивање.
12. Допуном уставне жалбе обележеном бројем „III“ оспорене су пре
суде Општинског суда К. 34/07 од 17. марта 2009. године и Окружног суда
Кж. 484/09 од 4. јуна 2009. године. Подносиоци уставне жалбе, који су има
ли процесну улогу приватних тужилаца у том кривичном поступку, сматра
ју да им је ускраћено „право на адекватно лечење“, право на живот, „пра
во на част и достојанство, професионални углед и дигнитет“, као и право
на правично и законито суђење. Увидом у оспорене прес уде, Уставни суд
је утврдио да су првостепеном прес удом окривљени Р. П. и М. Ј. ослобође
ни од опт ужбе да су извршили кривично дело клевете из члана 171. став 3.
Кривичног законика, а приватни тужиоци, овде подносиоци уставне жал
бе, су упућени да у парничном поступку остваре свој имовинскоправни
захтев. Другостепеном прес удом одбијена је жалба приватних тужилаца и
потврђена првостепена прес уда.
Како се у кривичном поступку одлучује о основаности сумње која је
била разлог да се против неког лица покрене кривични поступак и о оп
тужбама које се неком лицу стављају на терет, то се, по оцени Уставног су
да, у кривичном поступку Уставом зајемчено право на правично суђење
гарант ује пре свега окривљеном, односно опт уженом лицу. Овакав став
Уставног суда потврђује и одредба члана 1. Законика о кривичном поступ
ку („Службени лист СРЈ“, бр. 70/01 и 68/02 и „Службени гласник РС“, бр.
58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 122/08 и 72/09), којом је прописано да се овим
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закоником утврђују правила да нико невин не буде осуђен, а да се учинио
цу кривичног дела изрекне кривична санкција под условима које предвиђа
кривични закон и на основу законито спроведеног поступка.
Из наведеног следи да приватни тужилац и оштећени као тужилац, а
ни сам јавни тужилац када кривично гоњење предузима по службеној ду
жности, немају ни Уставом, ни законом зајемчено право да ће се против
трећег лица водити кривични поступак, нити да ће лице које је окривљено
бити и осуђено, односно да ће му бити изречена одређена кривична санк
ција. Стога се подносиоци уставне жалбе у овом случају не могу позивати
на то да им је оспореним прес удама повређено право на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава. Овакав правни став Уставни суд је већ изразио
у више својих одлука (видети нпр. Решење Уж – 713/08 од 27. јануара 2010.
године). Исти став је заузео и Европски суд за људска права у прес уди до
нетој 6. априла 2004. године у предмет у Krzak против Пољске, апликација
број 51515/99, ст. 23. до 25), када је оценио да Европска конвенција за зашти
ту људских права и основних слобода не гарант ује право да ће се против
трећег лица покренути кривични поступак, нити да ће то лице бити осуђе
но, те је одбацио представку због повреде права на правично суђење, јер је
утврдио да је rationae materiae инкомпатибилна са одредбама Конвенције.
Имајући у виду да подносиоци уставне жалбе нис у навели уставно
правне разлоге за повреде права на које се позивају, већ су само истакли
свој интерес да лица која су ослобођена од опт ужби, буду осуђена, Устав
ни суд је и у овом делу уставну жалбу одбацио, сагласно одредби члана 36.
став 1. тачка 4) Закона о Уставном суду, јер не постоје претпоставке утвр
ђене Уставом и Законом за вођење поступка и одлучивање.
13. Полазећи од свега наведеног, Уставни суд је, на основу одредаба чла
на 45. тачка 9) и члана 46. тачка 9) Закона о Уставном суду, као и члана 84.
Пословника о раду Уставног суда, одлучио као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-503/2009 од 2. новембра 2011. године („Службени гласник РС“, број 96/11)

Нема повреде права на накнаду штете
из члана 35. став 2. Устава, ни
права на једнаку заштит у права
из члана 36. став 1. Устава
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
Одбија се као неоснована уставна жалба М. С. и В. Д. изјављена против
прес уде Апелационог суда у Београду Гж. 1948/10 од 3. јуна 2010. године.
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Образложење
1. М. С. и В. Д., обоје из Обреновца, су 16. јула 2010. године, преко пуно
моћника Д. Р, адвоката из Београда, поднели Уставном суду уставну жалбу
против пресуде Апелационог суда у Београду Гж. 1948/10 од 3. јуна 2010. го
дине, због повреде права на накнаду штете из члана 35. став 2. Устава Репу
блике Србије и права на једнаку заштит у права из члана 36. став 1. Устава.
У уставној жалби је, између осталог, наведено: да су родитељи под
носилаца уставне жалбе 12. јуна 1999. године отети од стране терориста
у Урошевцу пре повлачења оружаних снага Републике Србије; да је прво
степени суд усвојио тужбени захтев подносилаца за накнаду нематеријал
не штете, са образложењем да је тужена Република Србија одговорна због
тога што њен орган није спречио штет у од аката насиља и терора, што му
је била дужност на основу члана 7. Закона о министарствима, који је ва
жио на дан 12. јун 1999. године, када је отмица извршена; да је другостепе
ни суд погрешно применио материјално право, јер је оценио да је Републи
ка Србија у том периоду имала само обавезу да повуче своје безбедносне
снаге са територије Косова и Метохије, те да није била надлежна да обавља
послове заштите живота и личне сигурности грађана на тој територији; да
су, по мишљењу подносилаца уставне жалбе, полицијске снаге Републике
Србије биле у обавези да до 15. јуна 1999. године брину о безбедности гра
ђана и спрече штет у од аката насиља и терора, имајући у виду да је Уроше
вац припадао зони 1, на основу Кумановског споразума. Подносиоци су у
уставној жалби навели да су друга лица која су тражила накнаду штете услед терористичког напада који се догодио у периоду од Кумановског спо
разума до доласка КФОР-а, ово право и остварила, те су као доказ за своје
тврдње доставили прес уде Апелационог суда у Београду Гж. 2005/2010 од
17. марта 2010. године и Гж. 605/10 од 10. јуна 2010. године. Предложили су
да Уставни суд усвоји њихову уставну жалбу и утврди да су им оспореном
прес удом повређена Уставом зајемчена права на једнаку заштит у права и
на накнаду штете, као и да поништи оспорену прес уду Апелационог суда у
Београду Гж. 1948/10 од 3. јуна 2010. године.
2. Сагласно одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жалба
се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа
или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повре
ђују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уста
вом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њи
хову заштит у. Поступак по уставној жалби се, у смислу члана 175. став 3.
Устава, уређује законом.
У поступку пружањa уставнос удске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама истакнутог захтева, Уставни суд
утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама подноси
лаца уставне жалбе повређено или ускраћено њихово Уставом зајемчено
право или слобода.
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3. Уставни суд је у спроведеном поступку, на основу садржине устав
не жалбе и увидом у документацију приложену уз уставну жалбу, утврдио
следеће чињенице и околности од значаја за одлучивање:
Решењем Четвртог општинског суда у Београду Р2-56/02 од 11. јуна 2003.
године нестали М.С. и Д.С. проглашени су за умрле, а као дат ум смрти утвр
ђен је 2. јул 2000. године. У образложењу овог решења је, између осталог, на
ведено: да је увидом у потврду Југословенског црвеног крста од 26. јуна 2001.
године утврђено да су М.С. и Д.С. отети од стране наоружаних припадни
ка ОВК 1. октобра 1999. године; да је суд, на основу резултата доказног по
ступка, утврдио да су противници предлагача отети 1. октобра 1999. годи
не, да није утврђен тачан дат ум смрти наведених лица, те да је суд утврдио
да је смрт наступила првог дана по истеку рока од годину дана од дана пре
станка непријатељства – 1. јула 1999. године, из ког разлога је одлучио као у
изреци тог решења, односно као дат ум смрти утврдио је 2. јул 2000. године.
Први општински суд у Београду је пресудом П. 5017/06 од 29. новембра
2007. године делимично усвојио тужбени захтев тужилаца, овде подноси
лаца уставне жалбе, и обавезао Републику Србију – Министарство унутра
шњих послова да тужиоцима на име накнаде нематеријалне штете за пре
трпљене душевне болове због смрти блиских лица исплати износе ближе
наведене у овој прес уди, као и трошкове парничног поступка, док је прео
стали део тужбеног захтева одбијен као неоснован. У образложењу прво
степене прес уде је, између осталог, наведено: да је првостепени суд имао у
виду да је у потврдама Југословенског Црвеног крста наведено да су пок.
М. С. и Д. С. отети из породичне куће у Урошевцу 1. октобра 1999. године,
али да је првостепени суд закључио да ове потврде нис у од утицаја на дру
гачије одлучивање, јер је суд поклонио веру исказима сведока о томе да су
сада пок. М. С. и Д. С. отети 12. јуна 1999. године, будући да већ од 13. јуна
1999. године нис у затечени у својој кући, нити се од тада о њима било шта
знало; да су решењем Четвртог општинског суда у Београду Р2/56/02 од 11.
јуна 2003. године М.С. и Д.С. проглашени умрлим и да је као дат ум њихо
ве смрти утврђен 2. јул 2000. године; да су, по оцени Првог општинског су
да у Београду, органи тужене Републике Србије били дужни да до 15. јуна
1999. године спрече штет у насталу смрћу, телесном повредом или оштеће
њем, односно уништењем имовине физичког лица услед аката насиља и те
рора, као и приликом јавних демонстрација и манифестација, па и на дан
12. јун 1999. године када су отети М. С. и Д. С, имајући у виду да је Уроше
вац припадао зони 1, на основу Кумановског споразума.
Тужиоци, овде подносиоци уставне жалбе су изјавили жалбу против ста
ва другог изреке првостепене пресуде, а тужени против става првог и става
трећег изреке поменуте прес уде. Решавајући о поднетим жалбама, Апела
циони суд у Београду је донео оспорену пресуду Гж. 1948/10 од 3. јуна 2010.
године, којом је преиначена првостепена прес уда у ставу првом изреке, та
ко што је одбијен као неоснован тужбени захтев тужилаца за накнаду нема
теријалне штете, и у ставу трећем изреке тако што је одбијен као неоснован
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захтев тужилаца за накнаду трошкова поступка, док је жалба тужилаца
одбијена као неоснована и потврђена првостепена прес уда у ставу другом
изреке. У образложењу ове прес уде је, између осталог, наведено: да је пр
востепени суд погрешно оценио приговор недостатка пасивне легитима
ције који је истакла тужена, с обзиром на то да у време нестанка сродника
тужилаца – 12. јуна 1999. године, тужена, у складу са одредбама Војнотех
ничког споразума од 9. јуна 1999. године и Резолуције савета безбедности
ОУН број 1244 од 10. јуна 1999. године, није имала ингеренције на том под
ручју, у циљу заштите живота, личне и имовинске сигурности грађана, као
и њихове безбедности, јер је према том споразуму имала обавезу само да
повуче своје безбедносне снаге са те територије у остављеним роковима,
а не и да врши безбедносну функцију; да тужена није имала могућност да
спречи штет у која је за тужиоце настала, те се не може сматрати одговор
ном за претрпљену штет у; да су без утицаја наводи жалбе тужене да је пр
востепени суд погрешно утврдио чињеницу да су родитељи тужилаца не
стали 12. јуна 1999. године, с обзиром на то да је у ванпарничном поступку
проглашења родитеља тужилаца умрлим та чињеница већ изведеним до
казима утврђена, и то под дат умом 1. октобром 1999. године, јер је, по оце
ни другостепеног суда, наведена околност ирелевантна из разлога због ко
јих је првостепена прес уда преиначена.
Увидом у документацију приложену уз уставну жалбу, односно прес у
де Апелационог суда у Београду Гж. 2005/2010 од 17. марта 2010. године и
Гж. 605/10 од 10. јуна 2010. године, Уставни суд је утврдио следеће:
Пресудом Апелационог суда у Београду Гж. 2005/2010 од 17. марта 2010.
године одбијена је жалба тужене Републике Србије и потврђена првосте
пена прес уда Првог општинског суда у Београду П. 5917/06 од 23. новем
бра 2007. године у ст. 1. и 3. изреке. У образложењу ове прес уде је, између
осталог, наведено: да су родитељи тужилаца одведени 10. јуна 1999. годи
не и да из потврде о смрти произлази да су умрли, односно убијени 14. ју
на 1999. године; да је тужена Република Србија одговорна за штет у наста
лу смрћу родитеља тужилаца, јер на наведени дан снаге КФОР-а нис у биле
размештене у општини Сува Река и нис у могле преузети одговорност за
безбедност грађана.
Прес удом Апелационог суда у Београду Гж. 605/10 од 10. јуна 2010. го
дине одбијена је жалба тужене Републике Србије и потврђена првостепе
на прес уда Првог општинског суда у Београду П. 9517/07 од 6. новембра
2007. године у ст. 1. и 2. изреке. У образложењу ове прес уде је, између оста
лог, наведено: да је сродник тужилаца киднапован 11. јуна 1999. године, да
је решењем Општинског суда у Сувој Реци 1Р. 5/05 од 21. марта 2006. го
дине проглашен умрлим, а да је као дан његове смрти утврђен 11. јун 1999.
године; да је тужена Република Србија одговорна за штет у насталу смрћу
сродника тужилаца, јер на дан 11. јуна 1999. године снаге КФОР-а нис у би
ле размештене у општини Сува Река и нис у могле преузети одговорност за
безбедност грађана.
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4. За оцену навода и разлога уставне жалбе са становишта Уставом за
јемчених права на чију повреду указују подносиоци у уставној жалби, ре
левантне су следеће одредбе Устава, закона и међународних правних аката:
Одредбом члана 35. став 2. Устава је утврђено да свако има право на на
кнаду материјалне и нематеријалне штете коју му незаконитим или непра
вилним радом проузрокује држани орган, ималац јавног овлашћења, орган
аутономне покрајине или орган јединице локалне самоуправе.
Одредбом члана 36. став 1. Устава је утврђено да се јемчи једнака заштита
права пред судовима и другим државним органима, имаоцима јавних овла
шћења и органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.
Одредбом члана 180. став 1. Закона о облигационим односима („Слу
жбени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Службени лист СРЈ“, бр.
31/93, 22/99, 23/99, 35/99 и 44/99) прописано је да за штет у насталу смрћу,
телесном повредом или оштећењем, односно уништењем имовине физич
ког лица услед аката насиља или терора, као и приликом јавних демонстра
ција и манифестација, одговара држава чији су органи по важећим пропи
сима били дужни да спрече такву штет у.
Одредбом члана 57. став 1. тачка г) Закона о ванпарничном поступку
(„Службени гласник СРС“, бр. 25/82 и 48/88 и „Службени гласник РС“, бр.
46/95 и 18/05) прописано је да се за умрло може огласити лице које је не
стало у току рата у вези са ратним догађајима, а о чијем живот у није било
никаквих вести за годину дана од дана престанка непријатељства.
Чланом 1. Војнотехничког споразума између Међународних снага без
бедности (КФОР) и Влада Савезне Републике Југославије (у даљем тексту:
СРЈ) и Републике Србије, који је потписан и ступио на снагу 9. јуна 1999.
године, предвиђено је: да стране уз овај споразум поново потврђују доку
мент поднет од стране посредника Ахтисарија председнику Милошевићу
и одобреног од стране Скупштине Србије и Савезне владе 3. јуна 1999. го
дине, да под покровитељством Уједињених нација укључи размештај ефи
касног међународног цивилног и безбедносног прис уства на Косову, као
и да стране, надаље, примећују да је Савет безбедности Уједињених наци
ја спреман да усвоји Резолуцију, која ће бити донета, у вези са тим прис у
ством (став 1); да органи влада државе СРЈ и Републике Србије схватају и
сагласни су да ће се међународне снаге безбедности (КФОР) разместити по
прихватању Резолуције Савета безбедности Уједињених нација, која се по
миње у ставу 1, и да ће оне без сметње деловати у оквиру Косова и са овла
шћењем да предузму све неопходне акције за успостављање и одржавање
безбедне средине за све грађане Косова и на други начин спроведу овај за
датак, као и да су надаље сагласни да испоштују све обавезе овог Споразу
ма и олакшају размештај и деловање тих снага (став 2).
Чланом 2. став 2. Војнотехничког споразума утврђено је да је СРЈ са
гласна са фазним повлачењем свих снага СРЈ са Косова на локације у Срби
ју изван Косова ..., да ће улазак и размештај међународних снага безбедно
сти (КФОР) на Косову бити синхронизован, а да ће фазно повлачење Снага
СРЈ са Косова бити у складу са доле наведеним редоследом: дан ступања на
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снагу + 1 дан, Снаге СРЈ лоциране у Зони 3 напустиће дуж назначених мар
шрута ту зону да би показале поштовање споразума (тачка а); дан ступања
на снагу + 6 дана, све Снаге СРЈ на Косову напустиће Зону 1 (тачка б); дан
ступања на снагу + 9 дана, све Снаге СРЈ на Косову напустиће Зону 2 (тачка
ц); дан ступања на снагу + 11 дана, све Снаге СРЈ на Косову напустиће Зону
3 (тачка д); дан ступања на снагу + 11 дана, све Снаге СРЈ на Косову ће за
вршити са својим повлачењем са Косова на локације у Србији изван Косо
ва, и не у оквиру копнене зоне безбедности од 5 км (тачка е); Међународне
снаге безбедности (КФОР) обезбедиће одговарајућу контролу границе СРЈ
на Косову према Албанији и Бившој југословенској републици Македони
ји до доласка цивилне мисије Уједињених нација (тачка х).
Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација, која је усво
јена 10. јуна 1999. године, утврђено је да је Савет безбедности oдлучан да
обезбеди сигурност и безбедност међународног особља и спровођење оба
веза које проистичу из ове резолуције од стране свих на које се она односи,
и делујући у том циљу у складу са Главом VII Повеље Уједињених нација:
одлучује о распоређивању цивилног и безбедносног прис уства на Косову,
под покровитељством Уједињених нација, са одговарајућом опремом и осо
бљем, како се то тражи, и поздравља сагласност Савезне Републике Југосла
вије за такво прис уство (став 5); овлашћује државе чланице и одговарајуће
међународне организације да успоставе међународно безбедносно прис у
ство на Косову, како се наводи у ставу 4 анекса 2 уз сва неопходна средства
како би могло да обави своје одговорности из доле наведеног става 9. (став
7); одлучује да ће одговорности међународног безбедносног прис уства ко
је ће бити распоређено на Косову укључивати осигурање јавне безбедно
сти и реда док међународно цивилно присуство не преузме одговорност за
спровођење тог задатка (став 9. тачка 4).
5. Оцењујући наводе подносилаца уставне жалбе да су им оспореном
прес удом Апелационог суда у Београду Гж. 1948/10 од 3. јуна 2010. године,
повређена права зајемчена чланом 35. став 2. Устава и чланом 36. став 1.
Устава, Уставни суд указује на следеће чињенице и околности:
У првостепеном парничном поступку је утврђено да су родитељи под
носилаца уставне жалбе отети и нестали у Урошевцу 12. јуна 1999. године,
а да су решењем Четвртог општинског суда у Београду Р2/56/02 од 11. ју
на 2003. године проглашени умрлим и да је као дат ум њихове смрти утвр
ђен 2. јул 2000. године.
Сагласно одредби члана 180. став 1. Закона о облигационим односима,
за штет у насталу смрћу физичког лица услед акта терора, одговара држава
чији су органи по важећим прописима били дужни да спрече такву штет у.
Одговорност државе за штет у у овом случају произлази из њене дужности
да се стара о сигурности људи и да обезбеђује јавни ред и мир.
Међутим, одговорност државе за штет у насталу услед акта терора ће
постојати само ако је по важећим прописима држава вршила суверену власт
над територијом на којој је извршен терористички акт, те је самим тим мо
гла да спречи да до тог акта и до штете дође. За утврђивање одговорности
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државе у овом случају није од значаја чињеница да Аутономна покрајина
Косово и Метохија има положај суштинске аутономије у оквиру суверене
државе Републике Србије, већ да ли су надлежни државни органи Републи
ке Србије у време предметног терористичког акта могли да врше послове
јавне безбедности у овој покрајини.
Војнотехничким споразумом од 9. јуна 1999. године, Владе СРЈ и Репу
блике Србије су се сагласиле са фазним повлачењем Снага СРЈ са Косова и
Метохије ради размештаја међународних цивилних и безбедносних снага.
Повлачење Снага СРЈ са територије Косова и Метохије је у потпуности за
вршено 20. јуна 1999. године, и од тог тренутка, надлежни државни орга
ни СРЈ и Републике Србије (војска и полиција) нис у имали могућност да
се старају о сигурности грађана на територији Аутономне покрајине Косо
во и Метохија.
Резолуцијом 1244, која је донета 10. јуна 1999. године, у складу са Гла
вом VII Повеље Уједињених нација, ради очувања међународног мира и
безбедности, Савет безбедности Уједињених нација (у даљем тексту: Са
вет безбедности УН) је овластио међународне безбедносне снаге (КФОР)
да осигурају јавну безбедност, ред и мир на територији Косова и Метохије.
Дакле, на дан 2. јул 2000. године који је одређен као дат ум смрти роди
теља подносилаца уставне жалбе, органи СРЈ и Републике Србије, по важе
ћим прописима – Резолуцији 1244 Савета безбедности УН и Војнотехнич
ком споразуму, нису имали ефективну и стварну контролу над територијом
Косова и Метохије, те нис у могли да остваре своју дужност заштите јавне
безбедности, реда и мира на овој територији, а тиме ни да спрече предузи
мање терористичког акта и наступање штете по подносиоце уставне жал
бе. Стога, по оцени Уставног суда, Република Србија не може бити одго
ворна за штет у која је проузрокована терористичким актом на територији
Аутономне покрајине Косово и Метохија након повлачења Снага СРЈ и Ре
публике Србије са овог подручја.
Уставни суд је приликом одлучивања, у складу са одредбом члана 18.
став 2. Устава, према којој се одредбе о људским и мањинским правима
тумаче, поред осталог, и сагласно пракси међународних инстит уција које
надзиру њихово спровођење, имао у виду пракс у Европског суда за људска
права. У предметима Behrami и Behrami против Француске и Saramati про
тив Француске, Немачке и Норвешке (Представке бр. 71412/01 и 78166/01)
Европски суд за људска права је разматрао питање коме се може „приписа
ти“ одговорност за смрт Гадафа Бехрамија, рођеног 1988. године, и рањава
ње његовог брата Бекира Бехрамија, рођеног 1990. године, услед експлози
је касетне бомбе која је бачена за време НАТО бомбардовања 1999. године
у близини Косовске Митровице, а која није уклоњена до спорног догађаја
11. марта 2000. године, као и одговорност за притварање Г. Сараматија 24.
априла 2001. године на Косову и Метохији. Да би одлучило о прихватљи
вости наведених представки Велико веће Европског суда за људска пра
ва је у Одлуци од 2. маја 2007. године утврђивало да ли спорно нечињење
УНМИК (неуклањање мина у предмет у Behrami) и спорно чињење КФОР
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(стављање у притвор у предмет у Saramati) може да се припише Уједињеним
нацијама или туженим државама чланицама (Француској, Немачкој и Нор
вешкој) чије трупе су учествовале у мировним снагама. У Одлуци Европ
ског суда за људска права је констатовано следеће: „Наредног дана, 10. јуна
1999. године, усвојена је Резолуција 1244 Савета безбедности УН. КФОР је
добио мандат да врши потпуну контролу на Косову. УНМИК је требало да
обезбеди привремену међународну администрацију и његова прва уредба
је потврдила да овлашћење које му је дао Савет безбедности УН обу хвата
сву законодавну и извршну власт, као и овлашћење да управља судством
(UNMIK Regulation 1999/1, види и UNMIK Regulation 2001/19). Иако је Са
вет безбедности УН предвидео постепени пренос одговорности УНМИК
на локалне власти, нема доказа да су се било безбедносна било цивилна си
туација значајно промениле до дат ума ових догађаја. Косово је, стога, на те
дат уме било под стварном контролом међународних снага које су вршиле
јавна овлашћења која је, под нормалним околностима, вршила Влада СРЈ“
(став 70). Такође је констатовано да је КФОР „вршио законито пренета овла
шћења Савета безбедности УН према Глави VII, тако да се спорно чињење у
принципу могло приписати УН ...“ (став 141), као и „да је УНМИК био по
моћни орган УН основан сходно Глави VII Повеље, тако да се спорно нечи
њење у начелу могло приписати УН у истом смислу“ (став 143). Европски
суд за људска права је закључио да поднете представке морају бити про
глашене неусаглашеним ratione personae с одредбама Конвенције за зашти
ту људских права и основних слобода, јер тај суд није надлежан да разма
тра поступке тужених држава извршене у име УН.
При томе, Уставни суд констат ује да не стоје наводи из образложења
оспорене прес уде да тужена Република Србија није пасивно легитимисана
јер у време нестанка сродника подносилаца уставне жалбе – 12. јуна 1999.
године, тужена, у складу са одредбама Војнотехничког споразума од 9. ју
на 1999. године и Резолуције савета безбедности ОУН број 1244 од 10. јуна
1999. године, није имала ингеренције на том подручју, у циљу заштите жи
вота, личне и имовинске сигурности грађана, као и њихове безбедности,
већ је имала обавезу само да повуче своје безбедносне снаге са те терито
рије у остављеним роковима, али оцењује да ови наводи нису од утицаја на
другачије одлучивање у овој уставнос удској ствари. Наиме, Уставни суд је,
такође, оценио да тужена Република Србија није одговорна за штет у и да је
правилно поступио другостепени суд када је преиначио првостепену пре
суду тако што је одбио тужбени захтев подносилаца за накнаду штете, али
не из разлога наведених у образложењу оспорене прес уде, већ из разлога
што је као дат ум смрти родитеља подносилаца уставне жалбе означен 2. јул
2000. године, када органи СРЈ и Републике Србије, по важећим прописима
– Резолуцији 1244 Савета безбедности УН и Војнотехничком споразуму,
нис у имали ефективну и стварну контролу над територијом Косова и Ме
тохије, те нис у могли да остваре своју дужност заштите јавне безбедности,
реда и мира на овој територији, а тиме ни да спрече предузимање терори
стичког акта и наступање штете по подносиоце уставне жалбе. Одговорност
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Републике Србије, сагласно наведеном члану 180. Закона о облигационим
односима, за штет у насталу смрћу физичког лица услед аката насиља или
терора, постоји само ако су њени органи, по важећим прописима, били ду
жни да спрече такву штет у, што није случај у конкретној сит уацији.
На основу изложеног, Уставни суд је утврдио да подносиоцима устав
не жалбе није повређено право на накнаду штете зајемчено чланом 35. став
2. Устава.
Подносиоци уставне жалбе су указали на неједнако поступање Апела
ционог суда у Београду у истој чињеничној и правној сит уацији, на који на
чин сматрају да им је повређено право на једнаку заштит у права зајемчено
чланом 36. став 1. Устава и уз уставну жалбу су, у прилог својим тврдњама,
приложили прес уде тог суда Гж. 2005/2010 од 17. марта 2010. године и Гж.
605/10 од 10. јуна 2010. године. Увидом у оспорену пресуду Апелационог су
да у Београду Гж. 1948/10 од 3. јуна 2010. године, као и прес уде истог суда
које су приложили подносиоци, Уставни суд је утврдио да се подносиоци
уставне жалбе и лица која су била парничне странке у другим поступцима
пред Апелационим судом у Београду нис у налазила у истој чињеничној и
правној сит уацији. Наиме, у поступку који је правноснажно окончан до
ношењем прес уде Апелационог суда у Београду Гж. 2005/2010 од 17. марта
2010. године утврђено је да су родитељи тужилаца одведени 10. јуна 1999.
године и да из потврде о смрти произлази да су умрли, односно убијени 14.
јуна 1999. године, те је утврђена одговорност тужене Републике Србије за
штет у насталу смрћу, јер на наведени дан снаге КФОР-а нис у биле разме
штене у општини Сува Река и нис у могле преузети одговорност за безбед
ност грађана. Такође, у поступку који је правноснажно окончан доношењем
прес уде Апелационог суда у Београду Гж. 605/10 од 10. јуна 2010. године
утврђено је да је сродник тужилаца киднапован 11. јуна 1999. године, да је
решењем Општинског суда у Сувој Реци 1Р. 5/05 од 21. марта 2006. године
проглашен умрлим, а да је као дан његове смрти утврђен 11. јун 1999. го
дине, те да је тужена Република Србија одговорна за штет у насталу смрћу
јер на наведени дан снаге КФОР-а нис у биле размештене у општини Сува
Река и нис у могле преузети одговорност за безбедност грађана. У поступ
ку који је правноснажно окончан доношењем оспорене прес уде Апелаци
оног суда у Београду Гж. 1948/10 од 3. јуна 2010. године, утврђено је да су
родитељи тужилаца, овде подносилаца уставне жалбе, отети и нестали у
Урошевцу 12. јуна 1999. године, да су решењем Четвртог општинског суда
у Београду Р2/56/02 од 11. јуна 2003. године проглашени умрлим, а да је као
дат ум њихове смрти утврђен 2. јул 2000. године, те да не постоји одговор
ност тужене Републике Србије за насталу штет у. Из наведеног произлази
да се подносиоци уставне жалбе и лица о чијим правима је одлучивано у
прес удама приложеним уз уставну жалбу нис у налазила у истој чињенич
ној и правној сит уацији. Наим
 е, као дат уми смрти лица у поступцима ко
ји су правноснажно окончани доношењем наведених прес уда Апелацио
ног суда у Београду Гж. 2005/2010 од 17. марта 2010. године и Гж. 605/10 од
10. јуна 2010. године утврђени су 14. јун, односно 11. јун 1999. године, када
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су органи тужене још увек имали ингеренције на том подручју, у циљу за
штите живота, личне и имовинске сигурности грађана, као и њихове без
бедности, док је као дат ум смрти сродника подносилаца утврђен 2. јул 2000.
године, када органи СРЈ и Републике Србије, по важећим прописима – Ре
золуцији 1244 Савета безбедности УН и Војнотехничком споразуму, нис у
имали ефективну и стварну контролу над територијом Косова и Метохије,
те нис у могли да остваре своју дужност заштите јавне безбедности, реда и
мира на овој територији, а тиме ни да спрече предузимање терористичког
акта и наступање штете по подносиоце уставне жалбе. Стога су неоснова
ни наводи подносилаца уставне жалбе да им је повређено Уставом зајем
чено право на једнаку заштит у права из члана 36. став 1. Устава.
Имајући у виду све наведено, а крећући се у границама навода и захте
ва који је истакнут у уставној жалби, Уставни суд је уставну жалбу одбио
као неосновану, сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о Уставном суду
(„Службени гласник РС“, број 109/07).
6. Полазећи од изнетог, Уставни суд је, на основу одредбе члана 45. тач
ка 9) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-3398/2010 од 10. новембра 2011. године

Повреда права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава
(арбитрерна примена права у извршном поступку)
нема повреде права на суђење у разумном року
из члана 32. став 1. Устава
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба М. Ј. и утврђује се да је решењем Општин
ског суда у Чајетини И. 178/08 од 14. априла 2009. године и решењем Окру
жног суда у Ужицу Гж. 993/09 од 4. маја 2009. године повређено право под
носиоца уставне жалбе на правично суђење, зајемчено одредбом члана 32.
став 1. Устава Републике Србије.
2. Одбија се као неоснована уставна жалба М. Ј. изјављена због повре
де права на суђење у разумном року из члана 32. став 1. Устава Републике
Србије, у извршном поступку који се водио пред Општинским судом у Ча
јетини у предмет у И. 178/08.
3. Одбацује се уставна жалба М. Ј. изјављена против решења Четвртог
општинског суда у Београду И. 17495/08 од 10. априла 2009. године.
4. Поништава се решење Окружног суда у Ужицу Гж. 993/09 од 4. маја
2009. године, па се налаже надлежном суду да донесе нову одлуку о жалби под
носиоца уставне жалбе изјављеној против првостепеног решења из тачке 1.
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Образложење
1. М. Ј. из Косјерића је 11. јуна 2009. године, преко пуномоћника, адво
ката Т. Б. из Пожеге и Р. Ш. из Косјерића, поднео Уставном суду уставну
жалбу против решења Општинског суда у Чајетини И. 178/08 од 14. апри
ла 2009. године, решења Окружног суда у Ужицу Гж. 993/09 од 4. маја 2009.
године и решења Четвртог општинског суда у Београду И. 17495/08 од 10.
априла 2009. године, због повреде права на правично суђење из члана 32.
став 1. Устава Републике Србије.
У уставној жалби је, поред осталог, наведено: да је правноснажном и
извршном прес удом Општинског суда у Косјерићу обавезана „Индустри
ја мотора Раковица“ из Београда да подносиоцу уставне жалбе испоручи
трактор и накнади му материјалну штет у; да је подносилац уставне жал
бе 12. децембра 2008. године поднео Општинском суду у Чајетини пред
лог за извршење на основу наведене прес уде и да је првостепени суд тек
5. марта 2009. године донео решење И. 178/08 (које је исправљено оспоре
ним решењем И. 178/08 од 14. априла 2009. године), којим је одбацио пред
лог подносиоца као недозвољен; да је Окружни суд у Ужицу, одлучујући о
жалби подносиоца, донео оспорено решење Гж. 993/09 од 4. маја 2009. го
дине којим је одбио жалбу и потврдио првостепено решење; да су поступа
јући судови заузели правно становиште да се не може спровести извршни
поступак против извршног дужника који је у поступку реструкт уирања,
потпуно занемарујући одредбу члана 14. Закона о приватизацији, према
којој сва друштвена, јавна и државна предузећа морају бити приватизова
на до 31. децембра 2008. године; да је подносилац уставне жалбе 16. децем
бра 2008. године поднео Четвртом општинском суду у Београду предлог за
извршење (којим је тражио да му се испоручи трактор) на основу наведе
не парничне прес уде, те да је првостепени суд донео оспорено решење И.
17495/08 од 10. априла 2009. године и „са истим образложењем као и Оп
штински суд у Чајетини одбио да дозволи спровођење правноснажне и из
вршне судске исправе“; да је парнични поступак у коме је донета наведена
извршна исправа трајао пет и по година, те да је Општински суд у Чајети
ни „одбијањем усвајања и спровођења решења о извршењу“ утицао на ду
жину трајања извршног поступка, па подносилац уставне жалбе сматра да
је пред наведеним судом повређено и његово право на суђење у разумном
року. Подносилац уставне жалбе предлаже да Уставни суд утврди повре
ду наведених уставних права и „исплати њему накнаду штете због недело
творног поступања Општинског суда у Чајетини“.
2. Сагласно одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жалба
се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа
или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повре
ђују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уста
вом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њи
хову заштит у.
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Према одредби члана 82. став 2. Закона о Уставном суду („Службени
гласник РС“, број 109/07), уставна жалба се може изјавити и ако нису исцр
пљена правна средства, у случају када је подносиоцу жалбе повређено пра
во на суђење у разумном року.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама захтева истакнутог у њој, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у документа
цију приложену уз уставну жалбу и списе предмета Четвртог општинског
суда у Београду И. 17495/08, те је утврдио следеће чињенице и околности
које су од значаја за одлучивање у овој уставноправној ствари:
Правноснажном и извршном прес удом Општинског суда у Косјерићу
П. 131/03 од 24. априла 2007. године обавезана је тужена „Индустрија мо
тора Раковица“ из Београда да испоручи тужиоцу, овде подносиоцу устав
не жалбе, нов трактор типа „super servo Rakovica R-65 D.V.“ и да му на име
накнаде материјалне штете због изгубљене зараде услед немогућности ко
ришћења купљеног трактора исплати износ од 6.179.777,73 динара, са за
конском затезном каматом, почев од дана прес уђења па до исплате.
Извршни поверилац, овде подносилац уставне жалбе, је 19. децембра
2008. године поднео Општинском суду у Чајетини предлог за извршење
против извршног дужника „Индустрија мотора Раковица“ из Београда, на
основу наведене парничне прес уде. Предложио је да се извршење спрове
де продајом непокретности извршног дужника.
Општински суд у Чајетини је 5. марта 2009. године донео решење И.
178/08, којим је одбацио предлог извршног повериоца као недозвољен. У
образложењу првостепеног решења је, поред осталог, истакнуто: да је, узи
мајући у обзир да је покренуто више извршних поступака против истог из
вршног дужника, а који су прекинути због поступка реструкт уирања ду
жника, првостепени суд тражио дописом од 4. фебруара 2009. године да га
Агенција за приватизацију обавести да ли је поступак приватизације ду
жника окончан и уколико није, да достави податак у којој се фази посту
пак налази; да је Агенција за приватизацију 4. марта 2009. године обаве
стила суд да поступак реструкт урирања АД „Индустрија мотора Раковица“
из Београда још увек није окончан, те да се поступак окончава доношењем
одлуке Агенције о окончању поступка реструкт уирања, која је ће бити до
нета када за то буду испуњени услови; да је суд одбацио предлог за извр
шење извршног повериоца, имајући у виду да је одредбом члана 20ж став
1. Закона о приватизацији прописано да се од дана доношења одлуке о ре
структ урирању до дана доношења одлуке о окончању реструкт урирања, не
може против субјекта приватизације, односно над његовом имовином, од
редити или спровести принудно извршење нити било која мера поступка
извршења ради намирења потраживања.
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Оспореним решењем Општинског суда у Чајетини И. 178/08 од 14. апри
ла 2009. године је исправљено првостепено решење од 5. марта 2009. годи
не у уводу, диспозитиву и образложењу решења у погледу презимена извр
шног повериоца, овде подносиоца уставне жалбе.
Одлучујући о жалби извршног повериоца, Окружни суд у Ужицу је 4.
маја 2009. године донео оспорено решење Гж. 993/09, којим је одбио жалбу
као неосновану и потврдио решење Општинског суда у Чајетини И. 178/08
од 14. априла 2009. године. У образложењу оспореног другостепеног ре
шења је, поред осталог, наведено: да је имајући у виду утврђено чињенич
но стање, Окружни суд нашао да је правилан закључак првостепеног суда
када је одбацио предлог за извршење извршног повериоца, јер је извршни
дужник субјект приватизације, који се налази у поступку реструкт уира
ња, где није донета одлука о окончању реструкт уирања од стране Агенци
је за приватизацију; да је 3. јануара 2008. године ступио на снагу Закон о
изменама и допунама Закона о приватизацији који на другачији начин ре
гулише у којим случајевима се против субјекта приватизације не може од
редити и спровести принудно извршење у однос у на досадашње законско
решење из самосталног члана 31. Закона о изменама и допунама Закона о
приватизацији који се примењивао од 8. јуна 2005. године, па су без утица
ја наводи жалбе према којима је првостепено решење донето уз погрешну
примену материјалног права; да, у конкретном случају, поступак реструк
туирања извршног дужника још увек није окончан и да је одредбом чла
на 8. став 2. Уредбе о поступку и начину реструкт уирања субјекта прива
тизације прописано да се реструкт уирање субјекта приватизације сматра
окончаним када се програм реструкт уир
 ања оствари у потпуности, одно
сно продајом капитала или имовине субјекта приватизације, ако програ
мом реструкт уирања није другачије предвиђено.
Извршни поверилац, овде подносилац уставне жалбе, је 19. децембра
2008. године поднео Четвртом општинском суду у Београду предлог за из
вршење против извршног дужника „Индустрија мотора Раковица“ из Бео
града, на основу наведене парничне прес уде Општинског суда у Косјерићу,
којом је дужник обавезан да испоручи повериоцу нов трактор типа „super
servo Rakovica R-65 D.V.“. Предложио је да се извршење спроведе предајом
наведене покретне ствари.
Четврти општински суд у Београду је 10. априла 2009. године донео
оспорено решење И. 17495/08, којим је одбио предлог извршног повериоца
као неоснован, позивајући се на одредбе члана 20ж Закона о приватизацији.
Будући да извршни поверилац није поднео жалбу у законом прописа
ном року од три дана, првостепено решење је постало правноснажно 8. ју
ла 2009. године.
4. Одредбом члана 32. став 1. Устава је утврђено да свако има право да
независан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у ра
зумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама,
основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о оп
тужбама против њега.
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Одредбама члана 5. ст. 1, 2. и 5. Закона о извршном поступку („Слу
жбени гласник РС“, број 125/04) је прописано: да је у поступку извршења и
обезбеђења суд дужан да поступа хитно, да је о предлогу за извршење суд
дужан да одлучи у року од три дана од дана подношења предлога, те да се
поступање противно одредбама ст. 1. и 2. овог члана сматра одуговлачењем
поступка од стране судије, у смислу одредаба Закона о судијама.
Одредбе члана 6. и 7. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гла
сник РС“, број 31/11) су по својој садржини сличне одредбама Закона о из
вршном поступку које се односе на начело хитности и рокове за поступа
ње по предлогу за извршење.
Одредбама Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 38/01,
18/03, 45/05 и 123/07) је прописано: да се овим законом уређују услови и по
ступак промене власништва друштвеног, односно државног капитала (у да
љем тексту: приватизација) (члан 1); да је предмет приватизације друштве
ни, односно државни капитал (у даљем тексту: капитал), у предузећима и
другим правним лицима (у даљем тексту: субјекти приватизације), ако по
себним прописима није другачије одређено, да је предмет приватизације и
државни капитал који је исказан у акцијама или уделима, ако услови и по
ступак продаје тог капитала нис у другачије уређени посебним прописом,
да се у поступку приватизације може продати имовина или део имовине
субјекта приватизације, односно поједини делови субјекта приватизације
(члан 3. ст. 1, 2. и 3); да су субјекти надлежни за спровођење приватизаци
је Агенција за приватизацију и Централни регистар за хартије од вредно
сти (члан 4. став 1); да је Агенција за приватизацију (у даљем тексту: Аген
ција) правно лице које продаје капитал, односно имовину и промовише,
иницира, спроводи и контролише поступак приватизације, у складу са за
коном (члан 5. став 1).
Одредбама члана 19. Закона о приватизацији је прописано: да ако Аген
ција процени да капитал или имовина субјекта приватизације не могу би
ти продати методом јавног тендера или јавне аукције без претходног ре
структ урирања, Агенција доноси одлуку о реструкт урирању у поступку
приватизације, у складу са овим законом (став 1); да реструкт урирање у
поступку приватизације (у даљем тексту: реструкт урирање), у смислу овог
закона, јесу промене које се односе на субјект приватизације и његова зави
сна предузећа, које омогућавају продају његовог капитала или имовине, а
нарочито – 1) стат усне промене, промене правне форме, промене унутра
шње организације и друге организационе промене, 2) отпис главнице ду
га, припадајуће камате или других потраживања, у целини или делимично,
3) отпуштање дуга у целини или делимично ради намиривања поверилаца
из средстава остварених од продаје капитала субјекта приватизације (став
2); да у субјектима приватизације у којима је спроведено реструкт урира
ње, Агенција продаје капитал, односно имовину, методом јавног тендера
или јавне аукције (став 3).
Одредбама члана 4. Закона о изменама и допунама Закона о приватиза
цији („Службени гласник РС“, број 123/07) промењен је члан 14. тако што
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је прописано да се за приватизацију неприватизованог друштвеног капи
тала јавни позив за учешће на јавном тендеру, односно јавној аукцији, мора
објавити најкасније до 31. децембра 2008. године, да ће, ако се јавни позив
не објави у року из става 1. овог члана, Агенција донети решење о покре
тању принудне ликвидације субјекта приватизације, те да се ликвидација
субјекта приватизације покреће и ако друштвени капитал, односно имови
на субјекта приватизације није продат ни после трећег спроведеног јавног
тендера, односно јавне аукције и ако субјект приватизације није поднео го
дишњи финансијски извештај агенцији надлежној за вођење Регистра при
вредних субјеката две године узастопно. Одредбама члана 10. Закона о из
менама и допунама Закона о приватизацији је, поред осталог, додат члан
20ж којим је прописано: да се од дана доношења одлуке о реструкт урира
њу до дана доношења одлуке о окончању реструкт урирања, против субјек
та приватизације, односно над његовом имовином, не може одредити или
спровести принудно извршење нити било која мера поступка извршења ра
ди намирења потраживања (став 1); да одлука о реструкт урирању има сна
гу извршне исправе (став 2); да одлуку о реструкт урирању Агенција, у року
од пет дана од дана њеног доношења, доставља органу надлежном за спро
вођење принудне наплате, судовима и другим органима надлежним за до
ношење основа и налога за принудну наплат у (став 3); да на основу одлуке
о реструкт урирању орган надлежан за спровођење принудне наплате обу
ставља извршавање евидентираних основа и налога, а судови и други орга
ни надлежни за доношење основа и налога за принудну наплат у не доносе
нове основе и налоге за принудну наплат у (став 4); да се прекида поступак
принудног извршења који је у току (став 7); да по окончању реструкт ури
рања, односно после продаје јавним тендером или јавном аукцијом, Аген
ција обавештава судове и органе из става 4. овог члана о уплати продајне
цене и о повериоцима који своје потраживање намирују из те цене (став 8).
5. Разматрајући наводе и разлоге уставне жалбе са становишта Уставом
зајемченог права на правично суђење, а полазећи од утврђеног чињеничног
и правног стања ствари везаног за оспорени извршни поступак, Уставни
суд је утврдио да је подносилац уставне жалбе према извршном дужнику
имао неспорно потраживање накнаде материјалне штете, које је утврђено
правноснажном и извршном прес удом Општинског суда у Косјерићу П.
131/03 од 24. априла 2007. године.
У том контексту, Општински суд у Чајетини и Окружни суд у Ужицу су
одбацили као недозвољен предлог за извршење подносиоца уставне жалбе,
позивајући се на одредбу члана 20ж став 1. Закона о приватизацији, којом
је прописано да се против извршног дужника који је у поступку реструкт у
рирања не може одредити или спровести принудно извршење све до дана
доношења одлуке о окончању реструкт урирања. Међутим, имајући у виду
одредбе члана 14. Закона о приватизацији и дат ум доношења оспореног пр
востепеног решења којим је одлучено о предлогу за извршење подносиоца
уставне жалбе, Уставни суд сматра да су поступајући судови извели устав
ноправно неприхватљив закључак када су оценили да након 31. децембра
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2008. године постоји разлог који спречава одређивање принудног извршења
против извршног дужника који се налази у поступку реструкт урирања. На
име, Уставни суд указује да је наведеним одредбама Закона о приватизацији
прописан крајњи рок – 31. децембар 2008. године до када се морао објавити
јавни позив за учешће на јавном тендеру, односно јавној аукцији за продају
капитала субјекта приватизације, те да су предвиђене правне последице уко
лико се јавни позив не објави у наведеном року или уколико капитал субјек
та приватизације није продат ни после трећег спроведеног јавног тендера,
односно јавне аукције. Наиме, Агенција за приватизацију је у тим случаје
вима дужна да донесе решење о покретању принудне ликвидације субјек
та приватизације. Међутим, поступак реструкт урирања извршног дужни
ка још увек није окончан, нити је покренут поступак његове ликвидације.
С тим у вези, Уставни суд констат ује да је поводом иницијатива за оце
ну уставности одредаба члана 20ж Закона о приватизацији, у предмет у IУз98/2009, на седници одржаној 23. јуна 2011. године, донео Решење којим није
прихватио иницијативе за покретање поступка за утврђивање неуставно
сти оспорених одредаба Закона о приватизацији. У образложењу овог реше
ња је, поред осталог, наведено: да Уставни суд, ценећи наводе из иницијати
ве којима се позива на несагласност оспорених одредаба Закона са чланом
32. став 1. Устава, указује да се одредба члана 20ж Закона нужно мора ту
мачити у вези са одредбом члана 14. Закона, која изричито одређује крајњи
рок (31. децембар 2008. године) у коме је, у поступку приватизације непри
ватизованог друштвеног капитала јавни позив за учешће на јавном тенде
ру, односно јавној аукцији морао бити објављен, а у супротном Агенција је
била дужна да донесе решење о покретању принудне ликвидације субјек
та приватизације; да, како је циљ реструкт урирања субјекта приватизације,
сагласно члану 19. Закона о приватизацији, да након спроведеног реструк
турирања Агенција прода капитал, односно имовину методом јавног тенде
ра или јавне аукције, а према члану 14. Закона, јавни тендер или јавна аук
ција су морали да се објаве најкасније до 31. децембра 2008. године то, по
становишту Уставног суда, након наведеног дат ума више није могуће спро
водити реструкт урирање, већ је Агенција за приватизацију морала покре
нути поступак принудне ликвидације за све неприватизоване привредне
субјекте. Из изложеног следи да се субјекти приватизације након 31. децем
бра 2008. године више не могу налазити у поступку реструкт урирања и да
стога престају да постоје и разлози за неодређивање, односно неспровође
ње принудног извршења против извршних дужника који се налазе у таквој
правној сит уацији.
Полазећи од свега наведеног, а имајући у виду да се одредбом члана 32.
став 1. Устава, поред осталог, гарант ује и заштита странака у извршном
поступку од арбитрерне примене права од стране судова, Уставни суд је
оценио да је оспореним решењем Општинског суда у Чајетини И. 178/08
од 14. априла 2009. године и оспореним решењем Окружног суда у Ужи
цу Гж. 993/09 од 4. маја 2009. године повређено право подносиоца устав
не жалбе на правично суђење, па је уставну жалбу у овом делу усвојио,
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сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о Уставном суду, те је одлучио
као у тачки 1. изреке.
6. Оцењујући наводе и разлоге уставне жалбе са становишта Уставом
зајемченог права на суђење у разумном року, а полазећи од утврђених чи
њеница и околности које се односе на предметни судски поступак, Уставни
суд је утврдио да је подносилац уставне жалбе покренуо извршни поступак
19. децембра 2008. године, подношењем предлога за извршење Општинском
суду у Чајетини и да је ово принудно извршење правноснажно окончано до
ношењем решења Окружног суда у Ужицу Гж. 993/09 од 4. маја 2009. године.
Полазећи од чињенице да је првостепени суд донео решење о одбача
ју предлога за извршење одмах након добијања обавештења Агенције за
приватизацију о фази поступка приватизације извршног дужника и да је
предметни извршни поступак правноснажно окончан у року од четири и
по месеца, Уставни суд је оценио да се трајање овог принудног извршења
не може сматрати неразумно дугим. С обзиром на наведено, Уставни суд
је закључио да, у конкретном случају, није повређено право подносиоца
уставне жалбе на суђење у разумном року, па је у овом делу уставну жалбу
одбио, сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о Уставном суду, те је од
лучио као у тачки 2. изреке.
7. Испит ујући постојање процесних претпоставки за поступање по
уставној жалби у делу којим се оспорава решење Четвртог општинског су
да у Београду И. 17495/08 од 10. априла 2009. године, Уставни суд је закљу
чио да је подносилац имао могућност изјављивања жалбе против овог суд
ског акта, сагласно одредби члана 12. став 2. Закона о извршном поступку.
С обзиром на наведено, Уставни суд је утврдио да пре подношења устав
не жалбе нис у исцрпљена сва правна средства за заштит у повређених или
ускраћених права зајемчених Уставом, као нужан процесни услов за изја
вљивање уставне жалбе против оспореног решења о извршењу, па је устав
на жалба у овом делу недопуштена. Стога је Суд одбацио уставну жалбу у
овом делу, сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 4) Закона о Уставном
суду, и решио као у тачки 3. изреке.
8. Уставни суд је оценио да се штетне последице учињене повредом пра
ва на правично суђење могу отклонити једино поништајем решења Окру
жног суда у Ужицу Гж. 993/09 од 4. маја 2009. године, како би у поновном
поступку надлежни суд донео нову одлуку о жалби подносиоца уставне
жалбе изјављеној против решења Општинског суда у Чајетини И. 178/08
од 14. априла 2009. године, те је, сагласно одредби члана 89. став 2. Закона
о Уставном суду, одлучио као у тачки 4. изреке.
9. Имајући у виду све наведено, Уставни суд је, на основу одредаба чла
на 45. тачка 9) и члана 46. тачка 9) Закона о Уставном суду, као и члана 84.
Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08, 27/08
и 76/11), донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-952/2009 од 27. октобра 2011. године
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Повреда права на суђење у разумном року
из члана 32. став 1. Устава
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба Р. Ч. и Ш. М. и утврђује да је у ванпарничном
поступку који се водио пред Општинским судом у Новом Пазару у предме
ту број Р1. 142/04 подноситељкама уставне жалбе повређено право на су
ђење у разумном року из члана 32. став 1. Устава Републике Србије.
2. Утврђује се право подноситељки уставне жалбе на накнаду немате
ријалне штете, које могу остварити на начин предвиђен одредбама члана
90. Закона о Уставном суду.
3. Налаже се Основном суду у Новом Пазару да предузме све мере како
би се ванпарнични поступак из тачке 1. окончао у најкраћем року.
Образложење
1. Р. Ч. и Ш. М., обе из Новог Пазара, су 31. децембра 2009. године, пре
ко пуномоћника М. П, адвоката из Новог Пазара, поднеле Уставном суду
уставну жалбу због повреде права на суђење у разумном року зајемченог
одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србијe, у ванпарничном по
ступку који се водио пред Општинским судом у Новом Пазару у предмет у
број Р1. 142/04 и управном спору који се водио пред Врховним судом Ср
бије у предмет у број У. 7289/07.
У уставној жалби је, између осталог, наведено: да су подноситељке устав
не жалбе 15. априла 2004. године поднеле предлог Општинском суду у Но
вом Пазару за одређивање накнаде за експроприсану непокретност; да је
Општински суд у Новом Пазару 4. фебруара 2008. године донео решење
о прекиду овог поступка до окончања управног спора који се водио пред
Врховним судом Србије у предмет у број У. 7289/07; да је подноситељкама
уставне жалбе повређено право на суђење у разумном року јер Општин
ски суд у Новом Пазару и Врховни суд Србије нис у до подношења уставне
жалбе донели одлуке из своје надлежности, иако је од подношења предло
га Општинском суду у Новом Пазару протекло више од пет година. Пред
ложиле су да Уставни суд усвоји уставну жалбу, утврди да им је у наведе
ном ванпарничном поступку, као и у управном спору, повређено право на
суђење у разумном року из члана 32. став 1. Устава, и да им утврди право
на накнаду нематеријалне штете, на начин предвиђен одредбама члана 90.
Закона о Уставном суду.
2. Сагласно одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жал
ба се може изјавити против појединачних аката или радњи државних ор
гана или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се
повређују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене
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Уставом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за
њихову заштит у.
Према одредби члана 82. став 2. Закона о Уставном суду („Службени
гласник РС“, број 109/07), уставна жалба се може изјавити и ако нису исцр
пљена правна средства, у случају када је подносиоцу жалбе повређено пра
во на суђење у разумном року.
У поступку пружањa уставнос удске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама истакнутог захтева, Уставни суд
утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама подноси
тељки уставне жалбе повређено или ускраћено њихово Уставом зајемчено
право или слобода. С тим у вези, Уставни суд констат ује да су подноситељ
ке уставну жалбу изјавиле због повреде права на суђење у разумном року
зајемченог одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србијe, у ванпар
ничном поступку који се водио пред Општинским судом у Новом Пазару
у предмет у број Р1. 142/04 и управном спору који се водио пред Врховним
судом Србије у предмет у број У. 7289/07. Међутим, имајући у виду да под
носитељке нис у биле странке у управном спору који се водио пред Врхов
ним судом Србије у предмет у број У. 7289/07, већ да је предметни ванпар
нични поступак прекинут до окончања управног спора који се водио пред
Врховним судом Србије у предмет у број У. 7289/07, Уставни суд је присту
пио одлучивању само о истакнутој повреди права на суђење у разумном
року у ванпарничном поступку који се водио пред Општинским судом у
Новом Пазару у предмет у број Р1. 142/04.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у списе предме
та Општинског суда у Новом Пазару Р1. 142/04 и Управног суда У. 1141/10,
те је утврдио следеће чињенице и околности од значаја за одлучивање:
Решењем Одељења за финансије Народног одбора среза Краљево 03
број 1419/1-60 од 20. маја 1960. године експроприсана је непокретност, бли
же наведена у том решењу, од ранијег власника – покојног М. М. и одређе
но да се уноси у Фонд општенародне имовине, а за потребе Железничког
транспортног предузећа из Београда, ради изградње железничког колосе
ка – пруге Рашка – Нови Пазар. Решењем Општинског суда у Новом Па
зару О. 16/65 од 12. фебруара 1965. године подноситељке уставне жалбе су
оглашене за законске наследнике пок. М. М.
Подноситељке уставне жалбе су 15. априла 2004. године поднеле пред
лог Општинском суду у Новом Пазару за одређивање накнаде за експро
присану непокретност. У предлогу су за противнике предлагача означиле
ЈЖТП Београд и Републику Србију.
Општински суд у Новом Пазару је у овом предмет у заказао 13 рочи
шта, од којих је осам одржано. На првом одржаном рочишту – 20. јануара
2006. године подноситељке су као противника предлагача навеле ЈП Желе
зница Србије уместо ЈЖТП Београд, због стат усних промена до којих је у
међувремену дошло. У току поступка је као противник предлагача означе
но и Јавно предузеће за путеве Србије. На рочишту одржаном 4. фебруа
ра 2008. године Општински суд у Новом Пазару је донео решење којим је
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прекинут ванпарнични поступак до окончања управног спора који се во
ди пред Врховним судом Србије, те је одређено да ће се поступак настави
ти на предлог странака, након достављања доказа о окончању наведеног
управног спора. У образложењу решења о прекиду поступка је наведено да
је решење Одељења за финансије Народног одбора среза Краљево 03 број
1419/1-60 од 20. маја 1960. године којим је експроприсана предметна непо
кретност, оглашено ништавим решењем Министарства финансија Републи
ке Србије 07 број 465-02-00106/2006 од 8. августа 2007. године и решењем
Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности
Општинске управе општине Краљево број 465-2/2007-05 од 15. маја 2007.
године, а да је поводом таквих одлука пред Врховним судом Србије покре
нут управни спор, који још није окончан, и из ког разлога је целисходно да
се ванпарнични поступак прекине.
Предметни управни спор је био покренут 27. августа 2007. године, под
ношењем тужбе Врховном суд у Србије од стране Ј.К, К.Д. и Б.Л. Управни
суд је 1. јануара 2010. године преузео предмете по тужбама поднетим до
дана ступања на снагу Закона о управним споровима („Службени гласник
РС“, број 111/09) покренутим пред Врховним судом Србије, на основу чла
на 77. став 1. тог Закона, а у вези са чланом 29. став 1. Закона о уређењу су
дова („Службени гласник РС“, бр. 116/08 и 104/09).
На седници одржаној 22. априла 2010. године Управни суд је донео пре
суду У. 1141/10 којом је тужба одбијена као неоснована.
Подноситељке уставне жалбе су 9. септембра 2011. године поднеле пред
лог Основном суду у Новом Пазару за наставак ванпарничног поступка.
4. Одредбом члана 32. став 1. Устава, на чију повреду се позивају подно
ситељке у уставној жалби, утврђено је да свако има право да независан, не
пристрасан и законом већ установљен суд, правично и у разумном року, јав
но расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње
која је била разлог за покретање поступка, као и о опт ужбама против њега.
Одредбама Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС“,
бр. 25/82 и 48/88 и „Службени гласник РС“, бр. 46/95 и 18/05) је прописано
да се у ванпарничном поступку сходно примењују одредбе Закона о пар
ничном поступку, ако овим или другим законом није друкчије одређено
(члан 30. став 2); да ако корисник експропријације и ранији сопственик не
закључе споразум о накнади за експроприсану непокретност у року од два
месеца од дана правноснажности решења о експропријацији, или ако јавни
правобранилац оцени да је њихов споразум закључен на штет у друштве
не заједнице, општински орган управе надлежан за имовинскоправне по
слове дужан је да правноснажно решење о експропријацији са списима без
одлагања достави надлежном суду (133. став 1); да се поступак одређива
ња накнаде за експроприсану непокретност покреће и води по службеној
дужности и да је овај поступак хитан (134. ст. 1. и 2).
Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 125/04 и
111/09) пропис ује: да странка има право да суд одлучи о њеним захтевима
и предлозима у разумном року, а да је суд дужан да настоји да се поступак
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спроведе без одуговлачења и са што мање трошкова (члан 10): да ако је суд
прекинуо поступак из разлога наведених у члану 215. тачка 1. овог закона
(ако је суд одлучио да сам не решава о претходном питању), да ће се посту
пак наставити кад се правноснажно заврши поступак пред судом или дру
гим надлежним органом, или кад суд нађе да више не постоје разлози да се
чека на његов завршетак (члан 217. став 2).
5. Оцењујући наводе и разлоге уставне жалбе са становишта Уставом
зајемченог права на суђење у разумном року, а полазећи од утврђених чи
њеница и околности које се односе на оспорени ванпарнични поступак,
Уставни суд је утврдио да је поступак отпочео 15. априла 2004. године, под
ношењем предлога овде подноситељки уставне жалбе Општинском суду
у Новом Пазару за одређивање накнаде за експроприсану непокретност.
Период оцене разумности дужине трајања овог судског поступка који
спада у надлежност Уставног суда, ratione temporis, почео је 8. новембра 2006.
године, када је ступио на снагу Устав Републике Србије, који установља
ва уставну жалбу као правно средство за заштит у повређених или угроже
них људских права и слобода и свакоме јемчи право на јавно расправљање
и одлучивање о његовим правима и обавезама у разумном року. Међутим,
Уставни суд сматра да се ради утврђивања оправданости дужине трајања
поступка мора узети у обзир и стање предмета на дан 8. новембра 2006. го
дине. Када је реч о дужини трајања судског поступка, Уставни суд је утвр
дио да је ванпарнични поступак до подношења уставне жалбе укупно тра
јао пет година и осам месеци и да још увек није окончан.
Уставни суд је код оцене навода подноситељки да им је повређено пра
во на суђење у разумном року пошао од чињенице да је разумна дужина
трајања судског поступка релативна категорија, која зависи од низа чи
нилаца и мора се проценити у сваком конкретном случају, према њего
вим специфичним околностима. Сложеност чињеничних и правних пи
тања у конкретном случају, понашање самих подноситељки уставне жалбе
као странака у поступку, поступање судова који су водили поступак, као и
природа постављеног захтева, односно значај предметног права за подно
ситељке уставне жалбе су основни чиниоци који утичу на оцену дужине
трајања судског поступка и одређују да ли је тај поступак окончан у окви
ру разумног рока или није.
Оцењујући до сада спроведени поступак у предметној грађанскоправ
ној ствари, уважавајући при томе судску пракс у и критеријуме Уставног
суда, као и међународних инстит уција за заштит у људских права, Уставни
суд је утврдио да је подноситељкама уставне жалбе повређено право на су
ђење у разумном року зајемчено чланом 32. став 1. Устава.
По оцени Уставног суда, основни разлог који је довео до повреде наве
деног Уставом зајемченог права је неделотворно поступање Општинског
суда у Новом Пазару. Наиме, Уставни суд је утврдио да је прво рочиште у
овој правној ствари заказано и одржано након једне године и девет месе
ци од подношења предлога, иако је поступак одређивања накнаде за екс
проприсану непокретност законом одређен као хитан. Такође, надлежни
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суд је до доношења решења о прекиду поступка – 4. фебруара 2008. годи
не, односно у периоду од три године и девет месеци, заказао 13 рочишта,
од којих је осам одржано (рочишта су у највећој мери одлагана јер нис у
приступали противници предлагача, а није било доказа о уредној доста
ви позива). Предметни ванпарнични поступак је прекинут до окончања
управног спора који се водио пред надлежним судом, имајући у виду да
је решење о експропријацији предметне непокретности оглашено ништа
вим. Управни спор је окончан доношењем пресуде Управног суда У. 1141/10
од 22. априла 2010. године којом је потврђено коначно решење Министар
ства финансија Републике Србије о оглашавању ништавим решења о екс
пропријацији, односно након две године и два месеца од прекида оспоре
ног ванпарничог поступка. Дакле, у овом случају, предметни поступак за
одређивање накнаде за експроприсану непокретност се не може посматра
ти одвојено од управног спора који се водио пред надлежним судом. С тим
у вези, Уставни суд констат ује да прекид једног поступка до окончања не
ког другог поступка, не доводи, a priori, до утврђивања повреде права на
суђење у разумном року, али неоправдано одуговлачења у другим поступ
цима чије се окончање чека, узрокује повреду права подносиоца у однос у
на прекинути поступак. Уставни суд указује да је и Европски суд за људска
права у Стразбуру у својој пракси изразио такво становиште (видети пре
суду у предмет у Стoje против Хрватске, апликација број 28074/03 од 11.
јануара 2007. године, став 45).
Уставни суд оцењује да подноситељке уставне жалбе нис у допринеле
дужини трајања судског поступка, јер су се уредно одазивале на све пози
ве суда и активно учествовале у поступку, при чему нис у злоупотребљава
ле своја процесна овлашћења. Такође, подноситељке уставне жалбе су ви
ше пута подносиле ургенције ванпарничном суду у циљу убрзања поступка.
Предмет ванпарничног поступка, по оцени Уставног суда, јесте од ве
ликог интереса за подноситељке уставне жалбе, будући да се ради о утвр
ђивању висине накнаде за непокретност која је одузета правном претход
нику подноситељки. Уставни суд је оценио да одређена сложеност поступка
не може бити оправдање за неделотворно поступање суда у овој правној
ствари и за овако дуго трајање оспореног поступка.
На основу изложеног, Уставни суд је, сагласно члану 89. став 1. Закона
о Уставном суду, уставну жалбу усвојио. Уставни суд је одлучио да се пра
вично задовољење подноситељки уставне жалбе због констатоване повре
де права оствари утврђивањем права на накнаду нематеријалне штете, па
је одлучио као у тачки. 2. изреке. Полазећи од тога да ванпарнични посту
пак поводом кога је поднета уставна жалба још није окончан, а да су под
носитељке уставне жалбе поднеле предлог за наставак прекинутог поступ
ка, Уставни суд је, сагласно одредби члана 89. став 2. Закона о Уставном
суду, одредио да се штетне последице утврђене повреде Уставом зајемче
них права отклоне налагањем надлежном суду да предузме све неопх одне
мере како би се предметни поступак окончао у најкраћем року, па је одлу
чио као у тачки 3. изреке.
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6. Полазећи од изнетог, Уставни суд је, на основу одредбе члана 45. тач
ка 9) Закона о Уставном суду, одлучио као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-26/2010 од 27. октобра 2011. године

Нема повреде права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава,
ни права на једнаку заштит у права и
права на правно средство из члана 36. ст. 1. и 2,
нити права на имовину из члана 58. Устава
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
Одбија се као неоснована уставна жалба Д. В., М. О., В. Н., М. Ј., Н.
Д. и М. Д. изјављена против прес уде Врховног суда Србије Прев. 98/09 од
30. септембра 2009. године.
Образложење
1. Д. В., М. О., В. Н., М. Ј., Н. Д. и М. Д., као чланови Конзорцијума по
уговору о Конзорцијуму Ов. 1168/2003 од 31. марта 2003. године, су 30. де
цембра 2009. године, преко пуномоћника А. С., адвоката из Београда, изја
вили уставну жалбу против прес уде Врховног суда Србије Прев. 98/09 од
30. септембра 2009. године, због повреде права на правично суђење, пра
ва на једнаку заштит у права, на правно средство и права на имовину, за
јемчених одредбама члана 32. став 1, чл. 36. и 58. Устава Републике Срби
је. Подносиоци такође сматрају да су оспореном прес удом повређени чл.
3, 4. и 197. Устава.
У уставној жалби је, поред осталог, наведено: да није одлучено о њихо
вом захтеву за изузеће поступајућег већа Вишег трговинског суда подне
том 26. децембра 2007. године, односно да им та одлука никада није доста
вљена, иако их председник Вишег трговинског суда дописом од 29. октобра
2008. године обавестио да је о захтеву за изузеће одлучено, те да ће им реше
ње бити достављено уз доставу одлуке Пж. 891/2008; да је оспорена пресуда
Врховног суда Србије неизвршива због тога – што осим цитираног става де
клараторног карактера не садржи одлуку ко стиче власништво на предмет
ним акцијама (на чији власнички рачун се акције имају уписати), оспорена
пресуда не садржи налог Централном регистру депо и клиринг хартија од
вредности да изврши пренос предметних акција друге емисије са власнич
ког рачуна Конзорцијума физичких лица на било чији власнички рачун, са
држи формални недостатак/грешку која се огледа у погрешном означавању
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серијске ознаке предметних акција; да је решење Агенције за приватизацију
Републике Србије број 10-921/09-656/02 од 19. марта 2009. године засновано
на ретроактивној примени одредбе члана 41. став 5. Закона о приватизацији
која је ступила на правну снагу 3. јануара 2008. године – након раскида уго
вора о купопродаји друштвеног капитала; да из наведеног произилази да је
подносиоцима уставне жалбе повређено право на забрану повратног дејства
закона из члана 197. Устава; да је оваквом одлуком Врховног суда, извршена
„радикална национализација уз комбинацију конфискације“, и то кажњава
ње одузимањем права својине, те претварањем приватне у државну својину;
да је Врховни суд морао, пре доношења одлуке којом је одбио ревизију туже
ног (овде подносилаца уставне жалбе), у потпуности утврдити чињенично
стање – морао је претходно преиспитати да ли је тужени власник предмет
них акција или није, морао је током поступка утврдити да је тужени поред
редовног начина стицања права својине на предметним акцијама (на осно
ву одлуке Скупштине друштва и уплатом средстава), право својине на исти
ма стекао и путем редовног одржаја, као оригинерног начина стицања пра
ва својине, с обзиром на то да је на истима био уписан у законом прописани
регистар као власник, у периоду дужем од три године. Подносиоци су пред
ложили да Уставни суд усвоји уставну жалбу и поништи оспорену пресуду.
2. Сагласно члану 170. Устава Републике Србије, уставна жалба се мо
же изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или
организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују
или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом,
ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њихову
заштит у. Поступак по уставној жалби се, у смислу члана 175. став 3. Уста
ва, уређује законом.
Одредбом члана 32. став 1. Устава свакоме је зајемчено право да неза
висан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у разумном
року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основано
сти сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о опт ужбама
против њега.
Одредбама члана 36. Устава је утврђено да се јемчи једнака заштита права
пред судовима и другим државним органима, имаоцима јавних овлашћења и
органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе (став 1), као и
да свако има право на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се
одлучује о његовом праву, обавези или на закону заснованом интересу (став 2).
Одредбама члана 58. Устава је утврђено: да се јемчи мирно уживање сво
јине и других имовинских права стечених на основу закона (став 1); да право
својине може бити одузето или ограничено само у јавном интересу утврђеном
на основу закона, уз накнаду која не може бити нижа од тржишне (став 2); да
се законом може ограничити начин коришћења имовине (став 3); да је одузи
мање или ограничење имовине ради наплате пореза и других дажбина или ка
зни, дозвољено само у складу са законом (став 4).
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама захтева истакнутог у њој, Уставни
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суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у целокупну до
кументацију приложену уз уставну жалбу, списе предмета Трговинског су
да у Београду П. 3398/07 и утврдио следеће чињенице и околности од зна
чаја за одлучивање:
Пресудом Трговинског суда у Београду (у даљем тексту: Трговински суд)
П. 3398/07 од 31. октобра 2007. године у ставу првом изреке делимично је
усвојен тужбени захтев тужиоца Агенције за приватизацију и утврђено је
да тужени – Конзорцијум физичких лица, кога представља Д. В. из Београ
да, по уговору II/2 Ов. 1168/2003 од 31. марта 2003. године, овереном пред
Другим општинским судом у Београду нема право власништва над 121861
акција ГП „Хидротехника – Хидроенергетика“ АД, из Београда, исказаних
кроз другу емисију серијских бројева 000001 до 121861, укупне номинал
не вредности 121.861.000 динара (CSHIDRE 07111). Ставом другим изре
ке прес уде одбачена је тужба у делу којим је тужилац тражио да се утврди
да тужени нема право власништва над 140124 акција ГП „Хидротехника –
Хидроенергетика“ АД, из Београда, исказаних кроз трећу емисију акција
серијских бројева од 000001 до 140124, серије X, укупне номиналне вред
ности 140.124.000 динара. Ставом трећим изреке прес уде обавезан је ту
жени да тужиоцу исплати износ од 240.300 динара на име трошкова пар
ничног поступка.
Прес удом Вишег трговинског суда Пж. 891/08 од 22. октобра 2008. го
дине, у ставу првом изреке, одбијена је жалба тужиоца и делимично жалба
туженог као неоснована и потврђена је првостепена прес уда Трговинског
суда у првом и другом ставу изреке. Ставом другим изреке другостепене
прес уде преиначено је решење о трошковима и одлучено је да свака стран
ка сноси своје трошкове поступка. Против другостепене пресуде обе стран
ке су изјавиле ревизију.
Оспореном прес удом Врховног суда Србије Прев. 98/09 од 30. 9. 2009.
године, у ставу првом изреке одбијена је, као неоснована, ревизија туже
ног изјављена против прес уде Вишег трговинског суда Пж. број 891/08 од
22. 10. 2008. године у делу којим је правноснажно усвојен тужбени захтев
и утврђено да тужени нема право власништва над 121861 акција ГП „Хи
дротехника – Хидроенергетика“ АД, Београд, исказаних кроз другу еми
сију, серијских бројева 0000001 до 121861 укупне номиналне вредности
121.861.000 динара (CSHIDRE 071111), ставом другим изреке усвојена је
ревизија тужиоца, па су преиначене прес уде Вишег трговинског суда Пж.
891/08 од 22. октобра 2008. године и прес уда Трговинског суда П. 3398/07
од 31. октобра 2007. године, у делу у коме је правноснажно одбачена тужба
тужиоца (став други изреке првостепене прес уде) и решење о трошкови
ма спора садржано у другом ставу изреке другостепене прес уде, и то та
ко што је усвојен тужбени захтев тужиоца и утврђено да тужени није вла
сник 140124 акције ГП „Хидротехника – Хидроенергетика“ АД, Београд,
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исказане кроз трећу емисију, акције број 000001 до 140124, серије X, укупне
номиналне вредности 140.124.000 динара, а ставом четвртим изреке обаве
зан је тужени да тужиоцу исплати износ од 727.300 динара на име трошко
ва целокупног парничног поступка.
У образложењу оспорене ревизијске прес уде је наведено да из утврђе
ног чињеничног стања произлази: да је тужени био купац 70% друштвеног
капитала субјекта приватизације ГП „Хидротехника – Хидроенергетика“
АД, Београд, методом јавне аукције, пo уговору закљученом са тужиоцем
од 18. априла 2003. године; да због тога што тужени није платио другу ра
ту цене за продати капитал, тужилац је раскинуо уговор, што је утврђено
правноснажном прес удом П. 3424/04 од 6. октобра 2005. године; да је од
луком тужиоца 70% капитала субјекта приватизације који је био предмет
продаје, пренет Акцијском фонду Републике Србије 16. јануара 2006. го
дине; да се према извештају Централног регистра депо и клиринг хартија
од вредности од 20. априла 2007. године, у власништву Акцијског фонда од
укупне емисије налази се 38,36% укупног броја акција, док je у власништву
туженог 45,24% укупног капитала, односно 121861 акција друге емисије;
да је власник друге емисије акција тужени постао извршавајући уговорну
обавезу из уговора о купопродаји друштвеног капитала која се састојала у
обавези инвестирања у основни капитал субјекта приватизације; да је на
основу одлуке Скупштине Друштва о повећању основног капитала из ре
зерви Друштва од 22. марта 2004. године у регистарском улошку Агенције
за приватизацију, који се води за Предузеће ГП „Хидротехника – Хидрое
нергетика“ АД, из Београда, уписано 140124 акција треће емисије по осно
ву уписаног и уплаћеног повећања основног капитала из резерви Друштва;
да у погледу ових акција тужени није уписан као власник у Централном ре
гистру депо и клиринг хартија од вредности.
Из овако утврђеног чињеничног стања Врховни суд Србије је закључио:
да се у конкретном случају примењују правила о рестит уцији након раски
нутог уговора, сагласно одредби члана 132. Закона о облигационим односи
ма и сагласно тачки 3.2. закљученог уговора, којим је прописано да ако ку
пац не плати купопродајну цену у складу са клаузулом 4. уговора губи право
на враћање депозита, сва права, односно потраживања која произилазе из
уговора, као и право да учествује на будућим аукцијама; да је у конкретном
случају, тужени акције тзв. друге емисије стекао испуњавајући уговорну оба
везу из уговора о продаји друштвеног капитала; да је предметни уговор рас
кинут, што значи да је отпао и основ инвестирања у субјекат приватизације
извршен од стране купца, а самим тим и основ стицања акција друге емиси
је, те да тужени ни по одредбама уговора ни по наведеној одредби Закона о
облигационим односима није могао задржати права која је стекао по осно
ву раскинутог уговора, а то је између осталог и право својине на наведеним
акцијама; да је раскидом спорног уговора отпао правни основ за сва права
стечена по основу раскинутог уговора, што подразумева и сва права туже
ног на учешће у капиталу субјекта приватизације; да је неосновано стано
виште туженог да је наведеним одлучивањем створена тзв. ничија ствар, јер
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сагласно члану 41a тада важећих одредаба Закона о приватизацији, раски
дом уговора само запослени у субјект у приватизације задржавају власнич
ка права на капиталу стечена у складу са одредбама чл. 42. до 44. истог за
кона, а капитал који је био предмет продаје преноси се Акцијском фонду;
да одредбе раније важећег Закона о приватизацији нису предвиђале прав
ни режим и судбину акција стечених по основу инвестирања купца капита
ла, а након раскида уговора, али да би било правно неодрживо да те акције
задржи купац капитала и након раскида уговора; да се стога након раскида
уговора акције издате по основу инвестирања купца или поништавају или
улазе у режим сопствених акција субјекта приватизације које се заједно са
капиталом који је предмет продаје преносе Акцијском фонду, а такво реше
ње су прописале измене Закона о приватизацији које су ступиле на снагу од
3. јануара 2008. године; да тужилац има правни интерес за негативно утвр
ђење да тужени нема право власништва над 140124 акције исказане кроз
трећу емисију акција, јер је повећање основног капитала кроз трећу емиси
ју акција уписано у регистру Агенције за приватизацију, те да у том смислу
постоји несагласност између два јавна регистра (регистра Агенције за при
ватизацију и Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности) у
погледу различитих података о капиталу субјекта приватизације; да је у мо
мент у доношења одлуке субјекта приватизације о повећању основног ка
питала издавањем 140124 акције тзв. треће емисије, a пo основу претвара
ња стат утарних резерви друштва у основни капитал, тужени био већински
власник акцијског капитала субјекта приватизације; да, како je у АП реги
стру уписано повећање основног капитала субјекта приватизације, а ради
окончања поступка приватизације након раскинутог уговора, постоји прав
ни интерес тужиоца за утврђење да тужени, односно чланови конзорцију
ма по основу тог чланства не поседују никаква права на акцијски капитал
субјекта приватизације; да је на основу уговора о купопродаји друштвеног
капитала тужени постао већински власник акцијског капитала у субјект у
приватизације, те да је гласао за одлуку о повећању капитала издавањем ак
ција треће емисије по основу претварања стат утарних резерви друштва у
основни капитал; да раскидом уговора о продаји друштвеног капитала ту
жени, односно његови чланови по основу тог својства, чланова Конзорци
јума губе сва права и потраживања проистекла непосредно или посредно
по основу раскинутог уговора. Коначно, Врховни суд Србије је нашао и да
је неоснован навод туженог у коме је истакнуто да није одлучено по њихо
вом захтеву за изузеће поступајућег већа другостепеног суда, односно да му
није достављена одлука по захтеву за изузеће, те да због тога иста није могла
произвести правно дејство. Ово из разлога што је 13. фебруара 2008. годи
не решењем председника Вишег трговинског суда Су број 17/07-179 одбијен
захтев туженог за изузеће поступајућег већа другостепеног суда од вршења
судијске дужности у предмет у Пж. 891/08. Врховни суд сматра да eвентуално недостављање одлуке по захтеву за изузеће подносиоцу захтева не ути
че законитост другостепене пресуде, нити то може бити ревизијски разлог
којим се побија правноснажна другостепена пресуда.

ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА ПО УСТАВНИМ ЖАЛБАМА

595

4. Одредбама Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“,
број 125/04), које су важиле у време доношења оспорене прес уде, било је
прописано: да искључење и изузеће могу тражити и странке, да странка мо
же да захтева искључење или изузеће само судије који поступа у одређеном
предмет у, да је странка дужна да поднесе захтев чим сазна да постоји раз
лог за искључење односно изузеће, а најдоцније до завршетка расправљања
пред првостепеним судом, а ако није било расправљања, до доношења од
луке, да захтев за искључење или изузеће судије вишег суда странка може
ставити у правном леку или одговору на правни лек, а ако се пред вишим
судом одржава расправа, онда до завршетка расправе, као и да је странка
дужна да захтев образложи и наведе околности на којима заснива свој зах
тев (члан 68); да о искључењу и изузећу судије одлучује председник суда, да
о искључењу и изузећу председника суда одлучује председник непосредно
вишег суда, да ће се пре доношења решења о изузећу узети изјава од судије
чије се изузеће тражи, а по потреби ће се извршити и други извиђаји, као
и да против решења о искључењу или усвајању захтева за изузеће није до
звољена жалба, а против решења којим се захтев за изузеће одбија није до
звољена посебна жалба (члан 70); да кад судија сазна да је стављен захтев
за његово искључење или изузеће, дужан је да одмах обустави сваки рад
на односном предмет у, а ако је у питању изузеће из чл. 65. и 66. став 2. овог
закона, може до доношења решења о захтеву предузимати само оне радње
за које постоји опасност од одлагања (члан 71).
Одредбом члана 41а Закона о приватизацији („Службени гласник РС“,
бр. 38/01 и 18/03) било је прописано да ако се уговорена цена плаћа у више
рата, а купац не плати рат у у уговореном року, уговор се раскида, а капи
тал који је предмет продаје преноси се Акцијском фонду. Одредбама члана
42. истог закона, који је и данас на снази, било је прописано: да се у субјек
ту приватизације део капитала преноси запосленима, без накнаде, у акци
јама; да се запосленима у смислу става 1. овог члана сматрају држављани
Републике Србије који су – запослени или су раније били запослени у су
бјект у приватизације, запослени у матичном, односно зависном предузе
ћу ако је субјект приватизације зависно, односно матично предузеће; да се
лицем које је раније било запослено у смислу става 2. тачка 1) овог члана
сматра и пензионер.
Одредбом члана 43. истог закона било је прописано: да запослени има
ју право на стицање акција без накнаде за сваку пуну годину радног стажа
у субјект у приватизације (став 1); да право на стицање акција без накнаде
може се остварити највише за 35 година радног стажа (став 2); да се пра
во на стицање акција без накнаде не остварује у субјектима приватизације
у којима није продато више од 50% друштвеног капитала ни у субјектима
приватизације у којима се спроводи реструкт урирање (став 3); да у субјек
тима приватизације са већинским државним капиталом запослени стичу
право на акције без накнаде, у складу са прописом којим се утврђују услови
и начин обављања појединих делатности или послова, односно у складу са
прописом којим је уређен правни положај појединих облика организовања

596

БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

(став 4), док је одредбом члана 44. истог Закона било прописано да субјект
приватизације доноси одлуку о издавању акција без накнаде и јавним по
зивом обавештава запослене о томе (став 1), да јавни позив из става 1. овог
члана садржи податке о – дат уму, времену и месту уписа акција, броју акци
ја, номиналној вредности акција, као и друге податке у складу са одлуком
о издавању акција без накнаде (став 2), као и да се јавни позив из става 1.
овог члана објављује на огласној табли субјекта приватизације, у „Службе
ном гласнику Републике Србије“ и једном дневном листу (став 3).
Одредбама члана 41. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“,
бр. 38/01, 18/03 и 45/05) било је прописано: да уговор о продаји капитала,
односно имовине садржи одредбе о: уговорним странама, предмет у прода
је, уговореној цени, року плаћања, коришћењу земљишта, начину, облици
ма и року инвестирања купца у субјект приватизације ради обављања реги
строване делатности, начину решавања питања запослених и друге одредбе
о којима се споразумеју уговорне стране (став 1); да уговор из става 1. овог
члана сматра се закљученим кад га потпишу купац и Агенција за привати
зацију и оверава се у суду (став 2); да уговор о продаји капитала, односно
имовине Агенција за приватизацију доставља министарству надлежном за
послове финансија, ради евидентирања, а запосленима и мањинским акцио
нарима у субјект у приватизације на њихов захтев, ради упознавања (став 3).
Одредбом члана 17. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о при
ватизацији („Службени гласник РС“, број 123/07), који је ступио на сна
гу 3. јануара 2008. године, члану 41. Закона о приватизацији („Службени
гласник РС“, бр. 38/01, 18/03 и 45/05), додат је, поред осталог, и став 5. ко
јим је прописано да се у случају раскида уговора о продаји капитала, одно
сно имовине, акције из става 2. овог члана преносе Акцијском фонду који
их продаје заједно са акцијама субјекта приватизације које су му пренете у
складу са законом, а средства остварена од продаје сопствених акција сте
чених по основу повећања капитала новим улозима, по одбитку трошкова
продаје Акцијски фонд преноси купцу са којим је уговор о продаји капи
тала, односно имовине, раскинут.
Одредбама члана 132. Закона о облигационим односима („Службени
лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93,
22/99, 23/99, 35/99 и 44/99) је прописано: да су раскидом уговора обе стра
не ослобођене својих обавеза, изузев обавезе на накнаду евент уалне ште
те (став 1), да ако је једна страна извршила уговор потпуно или делимично,
има право да јој се врати оно што је дала (став 2), да ако обе стране има
ју право захтевати враћање датог, узајамна враћања врше се по правилима
за извршење двостраних уговора (став 3), да свака страна дугује другој на
кнаду за користи које је у међувремену имала од онога што је дужна врати
ти, односно накнадити (став 4,), као и да страна која враћа новац дужна је
платити затезну камат у од дана кад је исплат у примила (став 5).
Одредбом члана 19. став 1. Закона о тржишту хартија од вредности и
других финансијских инструмената („Службени гласник РС“, број 47/06) је
прописано да права законитих ималаца хартија од вредности из тих хартија
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настају уписом хартија од вредности на њихов рачун који се води у Цен
тралном регистру.
5. Оцењујући разлоге и наводе изнете у уставној жалби са становишта
истакнутих повреда Уставом зајемчених права, Уставни суд је утврдио да
оспореном прес удом Врховног суда Србије Прев. 98/09 од 30. септембра
2009. године није повређено право подносилаца уставне жалбе зајемчено
одредбом члана 32. став 1. Устава.
Оцењујући најпре наводе уставне жалбе да председник Вишег трговин
ског суда није донео одлуку о захтеву подносилаца уставне жалбе којим је
тражено изузеће већа Вишег трговинског суда које је поступало у предмет у
Пж. 891/08, односно да иако је донета, та одлука им никада није достављена,
Уставни суд констат ује да је о том захтеву одлучено решењем председника
Вишег трговинског суда Су број 17/07-179 од 13. фебруара 2008. године ко
јим је такав захтев одбијен. Истина, из списа предмета (повратнице) про
излази да туженом – овде подносиоцима уставне жалбе предметно реше
ње, није достављено. Недостављање предметног решења туженом свакако
је могло допринети његовој сумњи у правичност парничног поступка, ме
ђутим, сама та чињеница не може бити довољна да би се утврдила повре
да Уставом зајемченог права на правично суђење. Ово стога што је наведе
но решење донето 13. фебруара 2008. године, а прес уда Вишег трговинског
суда Пж. 891/08 је донета 22. октобра 2008. године, дакле неколико месеци
након доношења предметног решења, из чега произлази да није прекршена
цитирана одредба члана 71. ЗПП. Поред тога, како против решења којим се
захтев за изузеће одбија није дозвољена посебна жалба (члан 70. ЗПП), то
туженом није могло бити ускраћено ни право на правно средство. Уставни
суд напомиње да се Врховни суд у образложењу оспорене прес уде осврнуо
на те наводе и констатовао да eвентуално недостављање те одлуке подно
сиоцу захтева не утиче законитост другостепене прес уде.
Уставни суд констат ује да је оспорену пресуду донео Уставом и законом
установљен суд, у границама своје надлежности и у поступку спроведеном у
складу са законским одредбама. Подносиоцима уставне жалбе било је омо
гућено учествовање у поступку, праћење његовог тока и предузимање свих
законом допуштених радњи, укључујући изјављивање редовног и ванред
ног правног лека. Поред тога, Уставни суд је оценио да се оспорена пресуда
заснива на уставноправно прихватљивом тумачењу и примени релевант
ног материјалног права на чињенично стање утврђено у поступку пред пр
востепеним судом. Супротна тврдња подносилаца уставне жалбе је израз
њихове субјективне оцене о непотпуно утврђеном чињеничном стању, по
грешној примени одредаба процесног и материјалног права, али не и при
хватљив аргумент или доказ о учињеној повреди права на правично суђе
ње. Наиме, Врховни суд је, одговарајући на ревизијске наводе подносилаца
уставне жалбе, заузео становиште да подносиоци уставне жалбе нис у вла
сници тзв. друге емисије акција, које су стекли испуњавајући уговорну оба
везу из уговора о купопродаји друштвеног капитала методом јавне аукци
је од 18. априла 2003. године закљученог између парничних странака. Ово
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стога што се на конкретан случај примењују правила о рестит уцији након
раскинутог уговора, сагласно одредби члана 132. Закона о облигационим
односима и тачки 3.2. уговора о купопродаји друштвеног капитала, којим
је прописано да ако купац не плати купопродајну цену у складу са клаузу
лом 4. уговора губи право на враћање депозита, сва права односно потра
живања која произилазе из Уговора, као и право да учествује на будућим
аукцијама. Такође, за Уставни суд је прихватљив и закључак Врховног су
да да из наведеног произлази и да је неосновано становиште подносилаца
уставне жалбе да су наведеним одлучивањем редовних судова предметне
акције постале тзв. ничија ствар.
Коначно, Врховни суд је дао разлоге због којих сматра да подносиоци
уставне жалбе немају право власништва над 140124 акције исказане кроз
тзв. трећу емисију акција, истичући, најпре, да је повећање основног капи
тала кроз трећу емисију акција уписано у регистру Агенције за приватиза
цију, те у том смислу постоји несагласност између тог регистра и Централ
ног регистра депо и клиринг хартија од вредности у погледу различитих
података о капиталу субјекта приватизације. Поред тога, на основу уговора
о купопродаји друштвеног капитала подносиоци уставне жалбе су и поста
ли већински власници акцијског капитала у субјект у приватизације, те су
гласали за одлуку о повећању капитала издавањем акција треће емисије по
основу претварања стат утарних резерви друштва у основни капитал. Ме
ђутим, као што је већ наведено у претходном делу образложења, раскидом
уговора о купопродаји друштвеног капитала подносиоци уставне жалбе –
чланови Конзорцијума по основу тог својства, губе сва права и потражи
вања проистекла непосредно или посредно по основу раскинутог уговора.
Овакав став Врховног суда је, са становишта заштите наведених Уставом
зајемчених права, прихватљив и за Уставни суд.
Имајући у виду изложено, Уставни суд је оценио да је Врховни суд Ср
бије у оспореној прес уди дао јасне, прецизне и логичне закључке, заснова
не на уставноправно прихватљивој примени материјалног права. Будући да
је Врховни суд Србије довољно јасно образложио своје одлуке, примењују
ћи одговарајуће одредбе материјалног и процесног права, Уставни суд сма
тра да не постоје разлози који би указивали на то да су материјалноправни
прописи произвољно или неправично примењени на штет у подносилаца
уставне жалбе, нити има елемената који указују на процесну неправичност
у смислу гаранција у оквиру права на правично суђење зајемченог одред
бом члана 32. став 1. Устава, па је уставну жалбу одбио као неосновану, са
гласно одредби члана 89. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гла
сник РС“, број 109/07).
6. Уставни суд налази да подносиоцима уставне жалбе није повређе
но ни право на једнаку заштит у права пред судовима зајемчено одредбом
члана 36. став 1. Устава, јер се ни из оспорених аката, нити из других до
каза приложених уз уставну жалбу такав закључак не може извести. На
име, Уставни суд констат ује да је услов који мора постојати да би се мо
гла утврдити повреда права на једнаку заштит у права пред судовима из
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члана 36. став 1. Устава, постојање различитих одлука код исте чињенич
не и правне сит уације.
Оцењујући постојање повреде права на правно средство, Уставни суд
констат ује да иако уставна гаранција из члана 36. став 2. Устава не подра
зумева обавезно обезбеђивање правне заштите и у поступку по ванредним
правним средствима, Уставни суд је на становишту да уколико је одгова
рајућим процесним законом прописано неко ванредно правно средство,
до повреде Уставом зајемченог права може доћи и ако се лицу ускрати мо
гућност његовог коришћења. Међутим, Уставни суд налази да подносио
цима уставне жалбе није повређено право на правно средство, јер је о ре
визији парничних странака изјављеној против прес уде Вишег трговинског
суда Пж. 891/08 од 22. октобра 2008. године, одлуку донео стварно надле
жан Врховни суд Србије. Уставни суд указује да без обзира на чињеницу
што је оспореном прес удом Врховног суда Србије делимично преиначена
правноснажна прес уда на њихову штет у, то не значи аутоматски да им је
повређено право на правно средство. Наиме, суштина наведеног права не
огледа се само у могућности изјављивања жалбе против одлуке којом под
носилац уставне жалбе није задовољан, већ у обезбеђивању двостепености
у одлучивању о нечијем праву, обавези или на закону заснованом интере
су. Штавише, у конкретној парници о тужбеним захтевима је одлучивано
у три инстанце. С обзиром на наведено, Уставни суд је налази да подноси
оцима није повређено право на правно средство зајемчено одредбом чла
на 36. став 2. Устава.
7. Што се тиче наводне „повреде права на поделу власти и независно
сти судске власти из члана 4. Устава“, Уставни суд указује да подносиоци
сматрају да је повређена наведена одредба Устава, због тога што оспорена
прес уда није подобна за извршење, јер не садржи одлуку о томе ко стиче
власништво на предметним акцијама, нити садржи налог Централном ре
гистру, депо и клиринг хартија од вредности да изврши пренос предметних
акција са рачуна Конзорцијума физичких лица, те због погрешног означе
ња серијске ознаке предметних акција. Међутим, Уставни суд налази да се
наводи о недостацима изреке оспорене прес уде, не могу довести ни у ка
кву везу са садржином члана 4, нити члана 3. Устава.
8. Подносиоци уставне жалбе наводне повреде начела поделе власти и
независности судске власти из члана 4. Устава, те начела забране поврат
ног дејства закона и других општих аката из члана 197. Устава, виде у то
ме што је решење Агенције за приватизацију број 10-921/09-656/02 од 19.
марта 2009. године засновано на ретроактивној примени одредбе члана 41.
став 5. Закона о приватизацији, те чињеници да је на основу тог решења
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио пре
нос предметних акција друге емисије са власничког рачуна Конзорцију
ма на власнички рачун Акцијског фонда заобилазећи судски поступак из
вршења. Међутим, крећући се у границама постављеног захтева уставне
жалбе, Уставни суд указује да наведено решење (донето након правносна
жног окончања предметног поступка), није било предмет парнице у којој је
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донета оспорена прес уда, те стога ни наводи који се односе на садржину
решења, поступак у коме је решење донето, те његове правне последице, не
могу бити од утицаја повреду права на правично суђење.
9. Наводе о повреди права на имовину из члана 58. Устава подносиоци
уставне жалбе заснивају на два основне околности: а) да су акције тзв. дру
ге емисије по њиховом уверењу постале ничија ствар – res nulliuѕ, а како су
они били у мирној државини тих акција дуже од три године, то су сагла
сно одредбама Закона о основама својинскоправних односа постали њихо
ви власници; б) да тзв. трећа емисија акција није у вези са приватизацијом,
нити обавезним инвестирањем купца друштвеног капитала у субјект при
ватизације, те да акције припадају сваком акционару друштва. Међутим,
с обзиром на све наведено у тачки 5. образложења ове одлуке, као и због
чињенице да је оспорена прес уда донета у законито спроведеном судском
поступку, у коме је подносиоцима уставне жалбе било омогућено правич
но суђење, Уставни суд сматра да им није повређено ни право на имовину
из члана 58. Устава.
10. Полазећи од свега наведеног, Уставни суд је, на основу одредбе чла
на 45. тачка 9) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-2809/2009 од 24. новембра 2011. године

Нема процесних претпоставки
за вођење поступка и одлучивање
(нису наведени уставноправни разлози –
захтев за инстанционо поступање Уставног суда)
Уставни суд донео је

РЕШЕЊЕ

Одбацује се уставна жалба Б. Ђ. Д. изјављена против пресуде Апелаци
оног суда у Београду Гж1. 2270/10 од 10. марта 2011. године.
Образложе
1. Б. Ђ. Д. из Београда изјавила је 9. маја 2011. године уставну жалбу про
тив прес уде Апелационог суда у Београду Гж1. 2270/10 од 10. марта 2011.
године, због повреде права на правично суђење зајемченог одредбом чла
на 32. став 1. Устава Републике Србије и повреде права на рад зајемченог
одредбама члана 60. Устава.
У уставној жалби је наведено: да је подноситељки отказан уговор о ра
ду „под образложењем да је она технолошки вишак“, а да је то нетачно јер је
послодавац СП „Ласта“, након што је подноситељки отказан уговор о раду,
запослио „неколико пута више радника за исто радно место“; да су сведоци
саслушани у парничном поступку који је претходио изјављивању уставне
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жалбе били пристрасни, јер су запослени у СП „Ласта“; да су оспореном
прес удом подноситељки „повређена ... сва људска права“.
Подноситељка је предложила да се оспорена прес уда поништи „и да се
донесе нова прес уда у њену корист“.
2. Одредбом члана 170. Устава Републике Србије утврђено је да се устав
на жалба може изјавити против појединачних аката или радњи државних
органа или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се
повређују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене
Уставом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за
њихову заштит у. Поступак по уставној жалби се, у смислу члана 175. став
3. Устава, уређује законом.
Одредба члана 82. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“,
број 109/07) садржински је идентична наведеној одредби члана 170. Устава.
3. По оцени Уставног суда, подноситељка у уставној жалби није наве
ла уставноправне разлоге који би могли указивати на повреду њених Уста
вом зајемчених права, већ изражава своје субјективно незадовољство због
парнице коју је изгубила, а које се своди на оспоравање тачности и потпу
ности утврђеног чињеничног стања. Подноситељка од Уставног суда зах
тева да, као инстанциони суд, преиспита чињенично стање утврђено у по
ступку који је претходио изјављивању уставне жалбе.
Уставни суд констат ује да се уставна жалба не може сматрати правним
средством којим се преиспит ује чињенично стање утврђено од стране пар
ничних судова. Приликом одлучивања о уставној жалби, Уставни суд не
може преиспитивати чињенично стање утврђено у парничном поступку,
осим уколико из разлога наведених у уставној жалби, не произлази да је за
кључивање судова о чињеницама и оцена изведених доказа, у парничном
поступку који је претходио изјављивању уставне жалбе, била очигледно
произвољна, због чега је могло доћи до повреде права на правично суђење
Имајући у виду да се у поднетој уставној жалби не наводе разлози који
се могу довести у везу са повредом или ускраћивањем Уставом зајемчених
права или слобода, већ да се од Уставног суда тражи да, као инстанционо
виши суд у однос у на Апелациони суд у Београду, преиспита чињенично
стање утврђено у парници која је претходила изјављивању уставне жалбе,
Уставни суд је уставну жалбу одбацио због ненадлежности, сагласно одред
би члана 36. став 1. тачка 1) Закона о Уставном суду. Уставни суд је имао ви
ду да се подноситељка уставне жалбе позвала и на повреду права на суђење
у разумном року, али ову повреду није образложила па се разлози наведе
ни у уставној жалби могу довести у везу само са оспореним актима. Устав
ни суд наглашава да формално позивање на повреду права на суђење у ра
зумном року, само по себи, не чини уставну жалбу допуштеном.
4. С обзиром на наведено, Уставни суд је, на основу одредбе члана 46.
тачка 9) Закона о Уставном суду, решио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: Уж-2079/2011 од 15. септембра 2011. године
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Нема процесних претпоставки за вођење
поступка и одлучивање
(оспорени акт није акт из члана 170. Устава)
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се предлог М. М. за повраћај у пређашње стање због пропу
штеног рока за изјављивање уставне жалбе.
2. Одбацује се уставна жалба М. М. изјављена против решења Ви
шег суда у Краљеву Гж. 739/10 од 2. јула 2010. године.
Образложење
1. М. М. из Краљева, село Прогорелица, поднео је 1. децембра 2010. го
дине Уставном суду уставну жалбу против решења Вишег суда у Краљеву
Гж. 739/10 од 2. јула 2010. године, због повреде права из члана 32. став 1, чла
на 36. став 2, члана 60. став 4. и члана 67. став 2. Устава Републике Србије.
Уз уставну жалбу подносилац је поднео и предлог за повраћај у пређа
шње стање због пропуштеног рока за изјављивање уставне жалбе, наводе
ћи да је до пропуштања рока дошло „због ванредног стања у Краљеву, због
земљотреса“.
2. Према члану 170. Устава Републике Србије, уставна жалба се може из
јавити против појединачних аката или радњи државних органа или организа
ција којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или ускраћују
људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом, ако су исцрпље
на или нису предвиђена друга правна средства за њихову заштит у. Посту
пак по уставној жалби се, у смислу члана 175. став 3. Устава, уређује законом.
Одредба члана 82. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник
РС“, број 109/07) је по својој садржини истоветна наведеној одредби чла
на 170. Устава.
3. С обзиром на разлог наведен у предлогу за повраћају у пређашње ста
ње, Уставни суд је оцени да се изнети разлог може сматрати оправданим
разлогом за пропуштање рока за изјављивање уставне жалбе, те је усвојио
наведени предлог и дозволио повраћај у пређашње стање, сагласно одред
би члана 84. став 2. Закона, на основу чега је по уставној жалби поступано
као да је благовремено поднета.
4. У спроведеном претходном поступку Уставни суд је утврдио да јe
решењем Општинског суда у Краљеву П. 333/05 од 7. децембра 2009. годи
не одбијен као неоснован предлог за понављање поступка овде подносио
ца уставне жалбе у наведеној правној ствари. Оспореним решењем Вишег
суда у Краљеву Гж. 739/10 од 2. јула 2010. године одбијена је као неоснова
на жалба подносиоца изјављена против решења Општинског суда у Краље
ву П. 333/05 од 7. децембра 2009. године, те је наведено решење потврђено.
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5. Како у поступку по предлогу за понављање парничног поступка у кон
кретном случају није одлучивано о правима и обавезама подносиоца устав
не жалбе, већ само о томе да ли су испуњене процесне претпоставке за пона
вљање правноснажно окончаног парничног поступка, то оспорено решење
Вишег суда у Краљеву Гж. 739/10 од 2. јула 2010. године, ratione materiae, не
представља појединачни акт против кога је дозвољено изјављивање устав
не жалбе због повреде права на правично суђење из члана 32. став 1. Устава.
У погледу истакнуте повреде права из члана 36. став 2. Устава, Устав
ни суд je oценио да подносилац уставне жалбе није навео уставноправно
прихватљиве разлоге због којих сматра да му је наведено право ускраћено
оспореним решењем Вишег суда у Краљеву Гж. 739/10 од 2. јула 2010. годи
не. Уставни суд указује и на чињеницу да је подносилац уставне жалбе из
јавио жалбу против првостепеног решења Општинског суда у Краљеву П.
333/05 од 7. децембра 2009. године, на шта је поучен поуком о правном ле
ку коју садржи првостепено решење, и да је Виши суд у Краљеву оспореним
решењем одлучио о његовој жалби. Значи да је подносилац искористио пра
во на правно средство, при чему означено уставно право не гарант ује по
вољан исход жалбеног поступка, ако за тражену инстанциону заштит у ни
је било правног основа.
Подносилац уставне жалбе такође наводи да су му повређена и пра
ва из члана 60. став 4. и члана 67. став 2. Устава, што се по оцени Уставног
суда не може довести у везу са оспореним решењем Вишег суда у Краље
ву Гж. 739/10 од 2. јула 2010. године, јер је њиме одлучивано само о проце
сним условима за понављање поступка.
С обзиром на све изнето, Уставни суд је уставну жалбу одбацио, сагла
сно одредби члана 36. став 1. тачка 4) Закона о Уставном суду, јер нис у ис
пуњене Уставом и Законом утврђене претпоставке за вођење поступка и
одлучивање по поднетој уставној жалби.
6. На основу изложеног и одредбе члана 46. тачка 9) Закона о Уставном
суду, решено је као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: Уж-5006/2010 од 24. новембра 2011. године

Уставне жалбе из области управног права
Нема повреде права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
Одбија се као неоснована уставна жалба „Л. Е. С.“ д. о. о. изјављена
против пресуде Врховног суда Србије У. 5020/07 од 23. априла 2008. године.
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Образложење
1. „Л. Е. С.“ д. о. о. из Суботице је 18. маjа 2009. године, преко пуномоћ
ника М. П., адвоката из Суботице, поднело Уставном суду уставну жалбу
против прес уде Врховног суда Србије У. 5020/07 од 23. априла 2008. годи
не, због повреде права на правично суђење из члана 32. став 1. Устава Ре
публике Србије.
У уставној жалби је, између осталог, наведено: да је накнадна контрола
царинских декларација учињена без правног основа, јер су подаци за цари
њење благовремено и правилно пријављени и царински дуг утврђен и пла
ћен према одмереним стварним трошковима; да су управни органи и Вр
ховни суд Србије ретроактивно применили одредбе Закона о слободним
зонама и Царинског закона и изменили износ царинског дуга, иако је но
ви Закон о слободним зонама био повољнији за подносиоца уставне жал
бе, а што није било сагласно одредбама члана 197. Устава. Подносилац је
предложио да Уставни суд усвоји уставну жалбу и поништи оспорену пре
суду. У уставној жалби је, поред осталог, указано и на повреду права на су
ђење у разумном року.
2. Сагласно одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жалба
се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа
или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повре
ђују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уста
вом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њи
хову заштит у. Поступак по уставној жалби се, у смислу члана 175. став 3.
Устава, уређује законом.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама захтева истакнутог у њој, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у оспорену
прес уду и документацију приложену уз уставну жалбу и утврдио следеће
чињенице и околности од значаја за решавање ове уставнос удске ствари:
Министарство финансија Републике Србије, Управа царина, Царинар
ница Суботица је 5. фебруара 2007. године, поступајући по упутствима и
налогу другостепеног органа, у вези са схватањем из прес уде Врховног су
да Србије У. 7587/05 од 10. маја 2006. године, донела решење УП-1875/2-05
којим је, између осталог, одређено да се мењају подаци у декларацији ЈЦИ
УВ-5 број 66 од 1. марта 2005. године, тако што је на страни подносиоца
уставне жалбе утврђен износ од 23.891,24 динара на име дажбине за ца
ринско евидентирање за робу стављену у поступак активног оплемењива
ња (систем одлагања) у слободној зони по предметној декларацији, с тим
што је наведено да је дуг измирен.
Против овог решења подносилац уставне жалбе је изјавио жалбу, ко
ја је решењем Министарства финансија Републике Србије, Управа царина,
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Комисија за жалбе управе царина 01/5 број У/II-428/07 од 4. маја 2007. го
дине, одбијена као неоснована.
Подносилац уставне жалбе је против наведеног коначног управног акта
поднео тужбу. Врховни суд Србије је на седници одржаној 23. априла 2008.
године донео оспорену прес уду У. 5020/07 којом је тужба одбијена као нео
снована, применом одредбе члана 41. став 2. Закона о управном споровима.
У образложењу ове прес уде је, између осталог, наведено: да је Врховни суд
Србије, након разматрања списа предмета, оцене навода тужбе и одговора
на тужбу и оцене законитости оспореног решења, утврдио да тужба није
основана; да је Царинарница Суботица у поновно спроведеном поступку
накнадне контроле царинског документа, поступивши по упутствима дру
гостепеног органа, у вези са схватањем из прес уде Врховног суда Србије У.
7587/05 од 10. маја 2006. године, нес умњиво утврдила да је по предметном
царинском документ у, на име подносиоца уставне жалбе увозно оцариње
на роба намењена, по пријављеном поступку активног оплемењивања (си
стем одлагања) у слободној зони, за обављање делатности у слободној зони;
да се, с обзиром на овако неспорно утврђено чињенично стање, у складу са
одредбом члана 25. став 2. Закона о слободним зонама који је важио у време
увоза, на овакав увоз плаћа дажбина за царинско евидентирање по стопи
од 0,5%, а која није била наплаћена, те је Царинарница правилно утврдила
царински дуг на име предметне дажбине, при чему је царинску основицу
утврдила на царинску вредност робе, сагласно одредбама члана 45. Царин
ског закона и члана 13. Правилника о облику, садржини, начину подношења
и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку; да је
тужилац, овде подносилац уставне жалбе, неосновано оспорио постојање
правног основа за спровођење поступка накнадне контроле, с обзиром на
то да је одредбом члана 105. став 5. Царинског закона, који је важио у вре
ме увозног царињења, прописано да царински орган може, по службеној
дужности или на захтев декларанта, проверавати исправност декларације
и после пуштања робе, а ако се накнадном провером декларације утврди
да су прописи који уређују царински поступак примењени на основу неи
стинитих или непотпуних података, царински орган ће у складу са пропи
сом предузети потребне мере за правилно спровођење поступка у складу
са новим околностима; да су без утицаја наводи да тужилац, овде подно
силац уставне жалбе, није извршио погрешно пријављивање, као да је без
утицаја на другачију одлуку то чијим су пропустом прописи који уређују
царински поступак погрешно примењени; да су такође неосновани наводи
да се у конкретном случају ради о повреди начела примене важећег зако
на, јер је у време увоза био на снази Закон о слободним зонама („Службе
ни лист СРЈ“, бр. 81/94 и 28/96), те да чињеница да је овај закон измењен и
да више не предвиђа наплат у предметне дажбине, није од утицаја на доно
шење другачије одлуке, јер је царински орган царински дуг утврдио приме
ном прописа који је тај дуг у време увоза утврдио као увозну дажбину; да је
одредбама члана 223. став 1. Царинског закона било прописано да се износ
увозних дажбина утврђује према прописима који су за ту робу важили на
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дан настанка царинског дуга, ако тим законом није другачије одређено, да
кле применом напред наведеног Закона о слободним зонама; да иако је од
редбама новог Закона о слободним зонама прописано да се предметна да
жбина не наплаћује, да се тај закон примењује на случајеве увоза робе након
његовог ступања на снагу, а да то у конкретној правној ствари није случај.
4. Одредбом члана 32. став 1. Устава, на чију повреду се подносилац по
зива у уставној жалби, утврђено је да свако има право да независан, непри
страсан и законом већ установљен суд, правично и у разумном року, јав
но расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње
која је била разлог за покретање поступка, као и о опт ужбама против њега.
Одредбама Царинског закона („Службени гласник РС“, бр. 73/03, 61/05 и
85/05), прописано је: да роба над којом треба да се спроведе царински посту
пак мора да буде обухваћена декларацијом за тај царински поступак (члан
87. став 1); да се у спровођењу царинског поступка за који је роба деклари
сана примењују прописи који важе на дан прихватања декларације, ако ни
је друкчије прописано (члан 94); да царински орган може, по службеној ду
жности или на захтев декларанта, проверавати исправност декларације и
после пуштања робе, а ако се накнадном провером декларације утврди да
су прописи који уређују царински поступак примењени на основу неисти
нитих или непотпуних података, да ће царински орган, у складу са пропи
сима, предузети потребне мере за правилно спровођење поступка, у складу
са новим околностима, као и да се контроле из став 1. овог члана, укључују
ћи и мере из став 5. овог члана, могу спроводити до истека рока од пет годи
на од дана прихватања декларације (члан 105. ст. 1, 5. и 6); да царински дуг,
поред осталих случајева, настаје у тренутку прихватања декларације (члан
112. став 2); да се износ увозних дажбина које за одређену робу треба обра
чунати утврђује према прописима који су за ту робу важили на дан настанка
царинског дуга, ако овим законом није друкчије одређено (члан 223. став 1).
Одредбама Закона о слободним зонама („Службени лист СРЈ“, бр. 81/94
и 28/96), који је важио у време покретања царинског поступка, било је про
писано: да је корисник зоне домаће и страно правно и физичко лице ко
је обавља делатност у зони (члан 5); да се на увоз робе намењене обавља
њу делатности у зони не плаћају царина и друге увозне дажбине, као и да
се за робу из става 1. овог члана плаћа дажбина за царинско евидентирање
од 0,5% (члан 25. ст. 1. и 2).
Одредбом члана 38. Закона о слободним зонама („Службени гласник
РС“, број 62/06), који је донет 19. јула 2006. године, а ступио на снагу 27. ју
ла 2006. године, прописано је да даном ступања на снагу овог закона пре
стаје да важи Закон о слободним зонама („Службени лист СРЈ“, бр. 81/94
и 28/96 и „Службени гласник РС“, број 101/05). Овим законом није пред
виђено плаћање дажбине за царинско евидентирање од 0,5%, као што је то
било раније важећим Законом о слободним зонама, већ је прописано да се
на унос добара у зону и пружање услуга у зони примењују одредбе закона
који уређује порез на додат у вредност (члан 26. став 1).
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5. Оцењујући разлоге и наводе изнете у уставној жалби са становишта
наведених одредаба Устава и закона, Уставни суд је утврдио да је оспоре
на прес уда донета од стране законом установљеног суда, који је у поступку
спроведеном у складу са законом, на основу чињеничног стања утврђеног
у управном поступку, о законитости оспорене прес уде донете у управном
спору одлучио применом меродавних одредаба материјалног права.
Наиме, одредбом члана 25. став 2. Закона о слободним зонама, који је
важио у време покретања царинског поступка, било је прописано да се на
увоз робе намењене обављању делатности у зони плаћа дажбина за царин
ско евидентирање од 0.5%. Првостепени управни орган, Царинарница Су
ботица је у складу са одредбама члана 105. Царинског закона, с обзиром
на то да је утврђено да су прописи примењени на основу неистинитих или
непотпуних података, спровела накнадну контролу царинског документа
и утврдила да предметна дажбина није наплаћена, што није било у складу
са наведеном одредбом Закона о слободним зонама. Имајући у виду чиње
нично стање утврђено накнадном провером података утврђених у царин
ској декларацији, првостепени орган управе је донео решење којим су из
мењени подаци претходно утврђени у царинској декларацији од 1. марта
2005. године и с тим у вези на страни подносиоца уставне жалбе утврдио
износ на име дажбине за царинско евидентирање за робу стављену у посту
пак активног оплемењивања у слободној зони. Наведено решење је потвр
ђено другостепеним решењем, а оспореном пресудом Врховног суда Срби
је одбијена је тужба поднета против коначног решења.
Уставни суд је оценио да је Врховни суд Србије у оспореној прес уди
за свој став дао јасне, прецизне и логичне закључке, засноване на устав
ноправно прихватљивој примени материјалног права. Будући да су управ
ни органи и Врховни суд Србије довољно јасно образложили своје одлуке
примењујући одговарајуће одредбе материјалног и процесног права, Устав
ни суд сматра да не постоје разлози који би указивали на то да су матери
јалноправни прописи произвољно или неправично примењени на штет у
подносиоца уставне жалбе, нити има елемената који указују на процесну
неправичност у смислу гаранција у оквиру права на правично суђење. По
ред тога, Уставни суд констат ује да су наводи подносиоца уставне жалбе о
повреди уставних права идентични наводима који су већ изнети у тужби
против коначног управног акта, а које је Врховни суд Србије размотрио и
детаљно образложио у оспореној прес уди.
6. Подносилац уставне жалбе сматра да му је оспореном прес удом Вр
ховног суда Србије повређено право на правично суђење зајемчено чланом
32. став 1. Устава, јер су управни органи и Врховни суд Србије подносиоца
обавезали на плаћање дажбине за царинско евидентирање ретроактивном
применом одредаба Закона о слободним зонама и Царинског закона, што,
по његовом мишљењу, није сагласно одредбама члана 197. Устава.
Одредбама члана 197. Устава је, поред осталог, утврђено: да закони и
сви други општи акти не могу имати повратно дејство (став 1); да изузетно,
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само поједине одредбе закона могу имати повратно дејство, ако то налаже
општи интерес утврђен при доношењу закона (став 2).
Према одредби члана 198. став 1. Устава, појединачни акти и радње др
жавних органа, организација којима су поверена јавна овлашћења, органа
аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, морају бити засно
вани на закону.
Уставно начелно законитости управе је једно од основних начела управ
ног поступка, које се сагласно члану 3. Закона о општем управном поступку
(„Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) примењује у царинском поступку.
Према члану 5. став 1. наведеног Закона, органи који поступају у управним
стварима решавају на основу закона и других прописа.
Решавање на основу закона значи поступање у складу са одговарајућим
материјалноправним и процесноправним прописима. Поштовање матери
јалног закона подразумева одређивање меродавног прописа у конкретном
случају и његову правилну примену на утврђено чињенично стање, док се
поштовање процесног закона огледа у поступању по одредбама закона ко
јима се уређује општи или посебни управни поступак (у конкретном слу
чају царински поступак).
У царинском поступку поводом кога је поднета уставна жалба, царин
ски дуг је настао у тренутку прихватања царинске декларације 1. марта
2005. године. У том момент у био је на снази Царински закон из 2003. годи
не, који се још увек примењује, а који садржи не само материјалноправне,
већ и процесне одредбе. Решења донета у предметном управном поступ
ку заснована су на процесним одредбама члана 105. овог Закона. Одредба
члана 223. став 1. Закона, пак, уређује питање примене меродавних пропи
са на утврђивање висине увозних дажбина, тако што одређује да су то про
писи који су важили у време настанка царинског дуга.
У време увоза робе и покретања предметног поступка на снази је био
Закон о слободним зонама из 1994. године, који је прописивао плаћање
предметне дажбине за царинско евидентирање робе. Имајући у виду на
ведено, Уставни суд је оценио да је у поступку који је претходио подноше
њу уставне жалбе примењен закон који је важио на дан настанка царин
ског дуга, који је меродаван за утврђивање износа увозних дажбина, па се
не може применити Закон о слободним зонама из 2006. године који плаћа
ње исте дажбине не пропис ује. Наиме, тај закон се примењује на случајеве
увоза робе након његовог ступања на снагу, односно 27. јула 2006. године.
Применом Закона о слободним зонама из 2006. године на царинске обаве
зе настале 2005. године, што подносилац уставне жалбе захтева, царински
органи би управо повредили начело забране ретроактивне примене зако
на утврђено чланом 197. Устава.
Уставни суд је исти став је заузео у својој Одлуци број Уж – 1078/2008
од 29. априла 2010. године.
7. У погледу навода подносиоца уставне жалбе да му је у поступку ко
ји је претходио подношењу уставне жалбе повређено и право на суђење у
разумном року зајемчено чланом 32. став 1. Устава, Уставни суд је утврдио
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да се трајање поступка пред првостепеним и другостепеним органом упра
ве и пред Врховним судом Србије у укупном периоду од четири године, не
може сматрати неразумним роком за одлучивање, те је и у овом делу устав
ну жалбу одбио, сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о Уставном суду.
8. Полазећи од изложеног, Уставни суд је утврдио да је уставна жалба
неоснована, те је сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о Уставном су
ду („Службени гласник РС“, број 109/07), уставну жалбу одбио.
На основу одредбе члана 45. тачка 9) Закона о Уставном суду, Уставни
суд је донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-4122/2010 од 8. септембра 2011. године

Нема повреде права на суђење у разумном року
из члана 32. став 1. Устава
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
1. Одбија се као неоснована уставна жалба хришћанске верске заједни
це „Ј. с.“ изјављена због повреде права на суђење у разумном року зајемче
ног чланом 32. став 1. Устава Републике Србије, у управном спору који се
водио пред Врховним судом Србије у предмет у У. 4404/08.
2. Одбацује се уставна жалба хришћанске верске заједнице „Ј. с.“ из
јављена против прес уде Врховног суда Србије У. 4404/08 од 25. септембра
2009. године.
Образложење
1. Хришћанска верска заједница „Ј. с.“ из Београда, преко пуномоћника
Б. С., адвоката из Београда, поднела је 23. децембра 2009. године Уставном
суду уставну жалбу против прес уде Врховног суда Србије У. 4404/08 од 25.
септембра 2009. године, због повреде права на правично суђење и суђење у
разумном року из члана 32. став 1. Устава Републике Србије, повреде сло
боде мисли, савести и вероисповести из члана 43. став 1. Устава, повреде
члана 44. став 1. Устава и повреде слободе удруживања из члана 55. ст. 1. и
2. Устава. Уставна жалба је, такође, изјављена због повреде чл. 6. и 9. Европ
ске конвенције за заштит у људских права и основних слобода.
У уставној жалби се, поред осталог, наводи: да је Врховни суд Србије
оспореном прес удом пропустио да мериторно одлучи о ставу 1. петит ума
тужбеног захтева, којим је тражено да суд утврди да је подносилац регистро
ван, на основу Закона о црквама и верским заједницама и поднетог захтева
за упис у регистар цркава и верских заједница; да је на тај начин подносиоцу
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повређено право на правично суђење, а да је „као последица непотврђи
вања регистрације која је већ уследила по сили закона“ дошло до повреде
слободе вероисповести. У уставној жалби се даље наводи да није мерода
ван дат ум доношења решења, него дат ум предаје пошти и да „закаснело“
решење Министарства вера о одбијању регистрације не може променити
законску чињеницу да је регистрација већ уследила. Подносилац, такође,
наводи да му је повређено право на суђење у разумном року, тиме што је о
његовој тужби одлучено после више од 27 месеци. По мишљењу подноси
оца, пропуштањем Врховног суда Србије да одлучи о захтеву за утврђење
да је хришћанска верска заједница „Јеховини сведоци“ регистрована, до
шло је и до повреде члана 44. став 1. Устава, „у смислу да је подносилац ста
вљен у неравноправан положај са осталим регистрованим црквама и вер
ским заједницама у Републици Србији“. Уставном жалбом се предлаже да
овај суд усвоји уставну жалбу и утврди да је хришћанска верска заједница
„Ј. с.“ из Београда регистрована по сили закона, те обавеже Министарство
вера да изврши упис подносиоца у Регистар, као и да накнади подносиоцу
трошкове судског поступка.
2. Према одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жалба
се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа
или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повре
ђују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уста
вом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њи
хову заштит у.
У току поступка пружања уставнос удске заштите, поводом испитива
ња основаности уставне жалбе у границама истакнутог захтева, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у списе пред
мета Врховног суда Србије У. 4404/08 и осталу документацију достављену
уз уставну жалбу, те утврдио следеће чињенице и околности од значаја за
доношење одлуке у овој уставнос удском ствари:
Подносилац уставне жалбе је Врховном суду Србије 7. августа 2007. го
дине поднео тужбу којом је тражио да суд утврди да је хришћанска верска
заједница „Ј. с.“, са седиштем у Београду, регистрована на основу члана 20.
став 7. Закона о црквама и верским заједницама. Подносилац је тужбом
такође тражио да суд „укине“ као незаконито решење Министарства вера
број 080-00-8/2006-01 од 29. јуна 2007. године, којим је одбијен његов зах
тев за упис хришћанске верске заједнице „Ј. с.“, са седиштем у Београду, у
Регистар цркава и верских заједница.
Подносилац уставне жалбе је 5. јуна 2008. године доставио суду подне
сак у коме је навео да је провером у судској писарници утврдио да је њего
ва тужба припојена предмет у У. 449/07, који се такође односи на поступак
уписа подносиоца у наведени Регистар, а да из образложења решења доне
тог у том предмет у произлази да суд није одлучивао о тужби поднетој 7.
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августа 2007. године. Предложио је да се из наведених списа предмета тог
суда издвоји предметна тужба поднета 7. августа 2007. године, што је суд и
учинио 10. јуна 2008. године.
Решењем Врховног суда Србије У. 4404/08 од 29. јула 2008. године нало
жено је пуномоћнику подносиоца да уреди тужбу, тако што ће доставити
уредно пуномоћје за заступање у управном спору, које ће бити потписано
од стране законског заступника тужиоца. Решење је садржало упозорење
да ће, у случају непоступања по налогу суда, тужба бити одбачена.
Пуномоћник подносиоца је 16. октобра 2008. године доставио уредно
пуномоћје за заступање, а 6. новембра 2008. године је доставио суду „оба
вештење“, којим је допунио наводе тужбе.
Врховни суд Србије је 6. новембра 2008. године доставио туженом ор
гану тужбу на одговор, уз налог за достављање комплетних списа предме
та, што је тужени и учинио, поднеском од 28. новембра 2008. године.
Подносилац уставне жалбе је 21. маја 2009. године доставио суду допу
ну тужбе чији прилог садржи извод из службеног гласила Републике Ау
стрије од 7. маја 2009. године, у коме је објављено да су следбеници Јехови
них сведока признати као верска организација у тој држави.
Врховни суд Србије је, на седници одржаној 25. септембра 2009. годи
не донео оспорену прес уду У. 4404/08, којом је тужбу уважио и поништио
решење Министарства вера број 080-00-8/2006-01 од 29. јуна 2007. годи
не. У образложењу наведене прес уде оцењено је да тужени орган у реше
њу којим је одбио захтев подносиоца није навео у чему се састоје разлози
за одбијање захтева на основу члана 2. и члана 20. став 4. Закона о црквама
и верским заједницама. Стога је Врховни суд Србије наложио Министар
ству вера да у поновном поступку одлучи о захтеву подносиоца и за одлу
ку да јасне и на закону засноване разлоге. Оспорена прес уда Врховног суда
Србије достављена је пуномоћнику подносиоца 23. новембра 2009. године.
На захтев Уставног суда, Министарство вера и дијаспоре је 19. јула 2011.
године доставило обавештење да је хришћанска верска заједница „Ј. с.“ из
Београда, са седиштем у Београду, уписана у Регистар цркава и верских за
једница у Србији у књизи I, одељак VIII, под регистарским бројем 13 са да
ном 8. фебруаром 2010. године.
4. Одредбама Устава на чију повреду се указује у уставној жалби, утврђе
но је: да свако има право да независан, непристрасан и законом већ устано
вљен суд, правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим
правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање
поступка, као и о опт ужбама против њега (члан 32. став 1); да се јемчи сло
бода мисли, савести, уверења и вероисповести, право да се остане при свом
уверењу или вероисповести или да се они промене према сопственом избо
ру (члан 43. став 1); да су цркве и верске заједнице равноправне и одвојене
од државе (члан 44. став 1); да се јемчи слобода политичког, синдикалног
и сваког другог удруживања и право да се остане изван сваког удружења,
да се удружења оснивају без претходног одобрења, уз упис у регистар који
води државни орган, у складу са законом. (члан 55. ст. 1. и 2).
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Подносилац уставне жалбе се истовремено позвао и на повреду пра
ва на правично суђење из члана 6. став 1. Европске конвенције за зашти
ту људских права и основних слобода и права на слободу мисли, савести
и вероисповести из члана 9. Европске конвенције. С обзиром на то да се
ова права садржински не разликују од права која су зајемчена одредбама
члана 32. став 1. и члана 43. Устава Републике Србије, Уставни суд посто
јање повреде наведених права цени са аспекта наведених одредаба Устава.
Одредбом члана 59. Закона о управним споровима („Службени лист
СРЈ“, број 46/96), који је био на снази у време подношења тужбе, било је
прописано да ће се на питања поступка у управним споровима која нис у
уређена овим законом сходно примењивати одредбе закона којим се уре
ђује парнични поступак. Одредба члана 39. став 1. Закона прописивала је
да законитост оспореног управног акта суд испит ује у границама захтева
из тужбе, али при томе није везан разлозима тужбе.
Одредбама члана 343. Закона о парничном поступку („Службени гла
сник РС“, број 125/04) прописано је: да ако суд пропусти да одлучи о свим
захтевима о којима се мора одлучити пресудом, или је пропустио да одлучи
о делу захтева, странка може у року од 15 дана од пријема прес уде да пред
ложи парничном суду да се изврши допуна прес уде (став 1); да ће суд, без
одржавања рочишта одбацити неблаговремени односно одбити неоснова
ни предлог за допуну прес уде (став 2); да ако странка не предложи доно
шење допунске прес уде у року из став 1. овог члана, сматраће се да је ту
жба у том делу повучена (став 3).
5. Разматрајући уставну жалбу у делу који се односи на дужину траја
ња управног спора који се водио пред Врховним судом Србије у предмет у
У. 4404/08, Уставни суд је имао у виду да оцена о разумном трајању судског
поступка зависи од низа чинилаца, пре свега, од сложености чињеничних
и правних питања у конкретном предмет у, понашања подносиоца уставне
жалбе као странке у поступку, поступања судова који воде поступак, као и
значаја права за подносиоца.
Полазећи од тога, Уставни суд је испитивао да ли су и у којој мери на
ведени критеријуми утицали на дужину трајања поступка:
Уставни суд је утврдио да је предметни поступак покренут 7. августа
2007. године подношењем тужбе, а да је окончан оспореном прес удом Вр
ховног суда Србије У. 4404/08 од 25. септембра 2009. године, која је доста
вљена пуномоћнику подносиоца уставне жалбе 23. новембра 2009. године.
Уставни суд је мишљења да се предметни управни спор може окарак
терисати као релативно сложен, због специфичности правног питања ко
је је требало расправити. Испит ујући понашање подносиоца уставне жал
бе у току поступка, Уставни суд је утврдио да је он делимично допринео
дужини трајања поступка, недостављањем уредног пуномоћја за заступа
ње. Уставни суд је оценио да је одлука суда о законитости решења надле
жног органа којим се одбија упис у Регистар била од значаја за подносиоца
уставне жалбе, са становишта остваривања његових права у складу са За
коном о црквама и верским заједницама.
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Уставни суд је констатовао да се поступање Врховног суда Србије у
предметном поступку не може окарактерисати као ефикасно, будући да
је очигледном омашком суда тужба подносиоца припојена другом пред
мет у и да је од подношења тужбе до доношења прес уде протекло више од
две године. Међутим, ценећи све наведене критеријуме, а посебно имајући
у виду да је подносилац уставне жалбе 8. фебруара 2010. године решењем
надлежног органа уписан у Регистар цркава и верских заједница – чиме је
предметна управна ствар правноснажно решена, Уставни суд је утврдио да
у поступку пред Врховним судом Србије у предмет у У. 3540/07 подносио
цу није повређено право на суђење у разумном року. На основу изложеног
и одредаба члана 89. ст. 1. и 2. Закона о Уставном суду („Службени гласник
РС“, број 109/07), Уставни суд је у тачки 1. изреке одбио уставну жалбу у
овом делу као неосновану.
6. Разматрајући допуштеност уставне жалбе изјављене против прес уде
Врховног суда Србије У. 4404/08 од 25. септембра 2009. године, Уставни суд
је пошао од наведених одредаба Устава и Закона о Уставном суду, из којих
произлази да је једна од претпоставки за изјављивање уставне жалбе да су
исцрпљена или да нис у предвиђена друга правна средства за заштит у по
вређених или ускраћених права зајемчених Уставом.
Уставни суд је утврдио да је подносилац уставне жалбе тужбом у пред
метном управном спору тражио да Врховни суд Србије утврди да је хри
шћанска верска заједница „Ј. с.“, са седиштем у Београду, регистрована на
основу члана 20. став 7. Закона о црквама и верским заједницама, као и да
тај суд „укине“ решење Министарства вера број 080-00-8/2006-01 од 29. ју
на 2007. године, као незаконито. Оспореном прес удом Врховног суда Ср
бије уважена је тужба подносиоца уставне жалбе и поништено наведе
но решење управног органа, коме је наложено да поново одлучи о захтеву
подносиоца.
Подносилац уставне жалбе сматра да су му уставна права означена у
уставној жалби повређена на тај начин што је Врховни суд Србије пропу
стио да оспореном прес удом одлучи о његовом захтеву да се утврди да је
хришћанска верска заједница „Ј. с.“ из Београда регистрована „по сили за
кона“, Оцењујући ове наводе, Уставни суд је имао у виду да тада важећим
Законом о управним споровима није било предвиђено поступање у случа
ју неодлучивања суда о свим захтевима тужбе, али да је у члану 59. било
прописано да ће се на питања поступка у управним споровима која нис у
уређена овим законом сходно примењивати одредбе Закона о парничном
поступку. Сагласно одредбама члана 343. Закона о парничном поступку
(„Службени гласник РС“, број 125/04), странка има могућност да поднесе
предлог за допуну прес уде, ако је суд пропустио да одлучи о свим захтеви
ма о којима се мора одлучити прес удом. Такав предлог странка може ста
вити у року од 15 дана од пријема прес уде, а ако то не учини, сматраће се
да је тужба у том делу повучена. Полазећи од наведеног, Уставни суд је оце
нио да је подносилац уставне жалбе имао законску могућност да предложи
суду доношење допунске прес уде.
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Будући да из навода уставне жалбе произлази да подносилац није под
нео предлог за допуну оспорене пресуде Врховног суда Србије У. 4404/08 од
25. септембра 2009. године, Уставни суд је оценио да пре подношења устав
не жалбе нис у исцрпљена сва правна средства за заштит у права подносио
ца уставне жалбе. Стога је Суд у тачки 2. изреке одбацио уставну жалбу из
јављену против оспорене прес уде, сагласно одредби члана 36. став 1. тачка
4) Закона о Уставном суду, јер не постоје претпоставке утврђене Уставом и
Законом за вођење поступка.
7. На основу изложеног и одредаба члана 45. тачка 9) и члана 46. тач
ка 9) Закона о Уставном суду, као и одредбе члана 84. Пословника о раду
Уставног суда („Службени гласник РС“, бр. 24/08 и 27/08), Уставни суд је
донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-2648/2009 од 22. септембра 2011. године

Нема повреде права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава, ни права на имовину
из члана 58. Устава
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
Одбија се као неоснована уставна жалба Д. И. изјављена против пресу
де Врховног суда Србије Увп. II 153/08 од 18. фебруара 2009. године.
Образложење
1. Д. И. из Београда је поднео 27. маја 2009. године Уставном суду уставну
жалбу против прес уде Врховног суда Србије Увп. II 153/08 од 18. фебруара
2009. године, због повреде права на правично суђење зајемченог одредбом
члана 32. став 1. Устава Републике Србије и права на имовину зајемченог
одредбом члана 58. Устава.
Подносилац у уставној жалби наводи да је прес уда Врховног суда Ср
бије Увп. II 153/08 од 18. фебруара 2009. године незаконита и неуставна,
због тога што је одредба члана 8. Административног споразума о спрово
ђењу члана 39. Споразума између Савезне Републике Југославије и Репу
блике Хрватске о социјалном осигурању примењена на селективан начин,
односно „није узето у обзир да ли је осигурани случај наступио после 1. ја
нуара 1997. године, када је измењен Закон о пензијском и инвалидском оси
гурању“. У уставној жалби се даље наводи да подносилац има право да му
се период од 1974. до 1983. године узме као десет најповољнијих узастоп
них година радног стажа за утврђивање пензијског основа, те да му се на
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тако обрачунат износ старосне пензије примени „прерачун, односно про
ценат утврђене пензије припадајући Републици Србији, с обзиром на ду
жину радног стажа“. По мишљењу подносиоца, на такав закључак упућује
одредба члана 8. наведеног Административног споразума, према којој се у
поступку прерачуна пензија примењују закони држава потписница Спо
разума важећих на дан наступања „осигураног случаја“. У уставној жалби
се, такође, наводи да оспорена прес уда садржи нејасноће, јер чл. 24. до 34.
Закона о пензијском осигурању („Службени гласник РС“, број 52/96), за
које се у образложењу прес уде наводи да су правилно примењени, „немају
никакве везе с предметом“. Уставном жалбом се предлаже да Уставни суд
донесе „коначну одлуку, којом ће обавезати Врховни суд Србије да поно
во размотри“ захтев подносиоца за ванредно преиспитивање правносна
жне прес уде Окружног суда у Београду У. 1703/07 од 9. маја 2008. године.
2. Одредбом члана 170. Устава Републике Србије утврђено је да се устав
на жалба може изјавити против појединачних аката или радњи државних
органа или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се
повређују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене
Уставом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за
њихову заштит у.
У току поступка пружања уставнос удске заштите, поводом испитива
ња основаности уставне жалбе у границама истакнутог захтева, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у списе пред
мета Врховног суда Србије Увп. II 153/08 и документацију приложену уз
уставну жалбу, те је утврдио следеће чињенице и околности од значаја за
одлучивање у овом предмет у:
Решењем директора Филијале за пензијско и инвалидско осигурање са
мосталних делатности у Београду број I-184-209931 од 7. фебруара 2007. го
дине, у поступку покренутом по службеној дужности ради поновног одре
ђивања старосне пензије применом Споразума између Савезне Републике
Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању (даље у тексту:
Споразум), одређен је сразмерни део старосне пензије подносиоца уставне
жалбе у месечном износ у означеном у решењу. Првостепени орган је утвр
дио да су се стекли услови предвиђени Споразумом за поновно одређивање
старосне пензије подносиоца уставне жалбе, јер је хрватски носилац оси
гурања решењем број 246031 од 22. децембра 2005. године, на основу ста
жа оствареног у Републици Хрватској од 1972. до 1981. године, подносиоцу
утврдио право на старосну пензију која пада на терет хрватског осигурања.
Решењем број I-184-209931 од 7. фебруара 2007. године замењено је реше
ње Фонда Филијале у Београду број I-184-209931 од 22. априла 1997. годи
не, уз урачунавање исплаћених износа пензије по том решењу.
Решењем Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигура
ње самосталних делатности у Београду број II-184-209931 од 1. јуна 2007.
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године одбијена је као неоснована жалба коју је подносилац уставне жал
бе изјавио против наведеног првостепеног решења.
Подносилац уставне жалбе је тужбом поднетом Окружном суду у Бе
ограду тражио поништај решења Републичког фонда за пензијско и инва
лидско осигурање самосталних делатности у Београду број II-184-209931 од
1. јуна 2007. године. Одлучујући о тужби подносиоца, Окружни суд у Бео
граду је пресудом У. 1703/07 од 9. маја 2008. године одбио тужбу као неосно
вану. У образложењу наведене прес уде је оцењено да је надлежни управни
орган правилном применом одредбе члана 39. Споразума у вези са чланом
16. Споразума, у поступку покренутом по службеној дужности, поново
одредио старосну пензију подносиоцу и да је, сагласно одредби члана 19.
Споразума, подносиоцу признато право на сразмерни део пензије приме
ном одговарајуће формуле, тако да је сабран пензијски стаж остварен у обе
републике. Окружни суд у Београду је истакао да приликом утврђивања
пензијског основа нис у узета у обзир примања подносиоца остварена у Ре
публици Хрватској, будући да Споразумом није предвиђена могућност са
бирања основица осигурања, него само пензијског стажа оствареног у обе
ма државама уговорницама. Стога је, по оцени тог суда, надлежни управни
орган правилно применио прописе који су били на снази у време доноше
ња решења из 1997. године и утврдио подносиоцу најповољнији десетого
дишњи пензијски основ у периоду од 1983. до 1992. године.
Оспореном прес удом Врховног суда Србије Увп. II 153/08 од 18. фе
бруара 2009. године одбијен је као неоснован захтев подносиоца за ван
редно преиспитивање прес уде Окружног суда у Београду У. 1703/07 од 9.
маја 2008. године. Врховни суд Србије је у образложењу оспорене прес уде
оценио да је у поступку поновног утврђивања обрачунатог износа давања,
подносиоцу признато право на сразмерни део старосне пензије, будући да
према стажу оствареном само у Југославији није испуњавао услове за ста
росну пензију по југословенским прописима. Тај суд је оценио да је прво
степени орган, на основу члана 19. Споразума, правилно одредио сразмер
ни део применом одговарајуће формуле, а приликом утврђивања пензијске
основице узета су у обзир само примања остварена у Републици Србији.
По оцени Врховног суда Србије, правилно су примењени прописи који су
били на снази у време доношења решења из 1997. године, и то одредбе чл.
24. до 34. Закона о пензијском и инвалидском осигурању из 1996. године
(„Службени гласник РС“, број 52/96).
4. Одредбом члана 32. став 1. Устава, на чију повреду се подносилац
уставне жалбе позива, утврђено је да свако има право да независан, непри
страсан и законом већ установљен суд, правично и у разумном року, јав
но расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње
која је била разлог за покретање поступка, као и опт ужбама против њега.
Одредбама члана 58. Устава је утврђено: да се јемчи мирно уживање
својине и других имовинских права стечених на основу закона (став 1);
да право својине може бити одузето или ограничено само у јавном инте
рес у утврђеном на основу закона, уз накнаду која не може бити нижа од
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тржишне (став 2); да се законом може ограничити начин коришћења имо
вине (став 3); да је одузимање или ограничење имовине ради наплате пореза
и других дажбина или казни, дозвољено само у складу са законом (став 4).
За оцену основаности уставне жалбе, у конкретном случају, од значаја
су и одредбе следећих закона:
Одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службе
ни гласник РС“, број 52/96), који се примењивао у време доношења реше
ња о признавању права на старосну пензију, било је прописао: да се права
из пензијског и инвалидског осигурања стичу и остварују под условима и
на начин утврђен Законом о основама пензијског и инвалидског осигурања
(„Службени лист СРЈ“, број 30/96) и овим законом (члан 1); да ће се посту
пак за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања, односно
за утврђивање пензијског стажа, покренут до дана ступања на снагу овог
закона, окончати под условима и на начин утврђен прописима који су били
на снази у време покретања поступка, ако је то за осигураника повољније
(члан 150); да овај закон ступа на снагу 1. јануара 1997. године (члан 162).
Одредбама чл. 24. до 34. Закона о основама пензијског и инвалидског
осигурања („Службени лист СРЈ“, број 30/96), који се примењивао у време
доношења решења о признавању права на старосну пензију, био је пропи
сан начин стицања и утврђивања права на старосну пензију, а према од
редби члана 24. став 1. тог закона, старосна пензија се утврђивала од ме
сечног просека зараде, односно основице осигурања осигураника у било
којих узастопних десет година осигурања које су за осигураника најповољ
није (у даљем тексту: пензијски основ).
Закон о потврђивању Споразума између Савезне Републике Југослави
је и Републике Хрватске о социјалном осигурању објављен је у „Службеном
листу СРЈ – Међународни уговори“, број 1/01 од 9. маја 2001. године, а сту
пио је на снагу осмог дана од дана објављивања. Сагласно одредби члана
16. став 1. Споразума, ако је, према правним прописима једне државе уго
ворнице стицање, очување или поновно признавање права на давање усло
вљено навршењем пензијског стажа, носилац те државе уговорнице узима
у обзир, ако је потребно, и пензијски стаж навршен према правним пропи
сима друге државе уговорнице као да је навршен према његовим правним
прописима, под условом да се периоди не поклапају, ако овим споразумом
није другачије одређено. Сагласно одредби члана 19. став 3. Споразума, ако
се према правним прописима износ давања обрачунава на основу зараде,
плате, основице осигурања, односно уплаћеног доприноса у одређеном пе
риоду, надлежни носилац узима у обзир зараду, плат у, основицу осигура
ња, односно уплаћени допринос искључиво из периода осигурања навр
шеног према правним прописима које он примењује. Одредбама члана 39.
Споразума предвиђено је да ће права на давања која су, од 8. октобра 1991.
године до дана ступања на снагу овог споразума, утврђена према прав
ним прописима једне државе уговорнице уз урачунавање пензијског ста
жа навршеног према правним прописима друге државе уговорнице, носи
оци по службеној дужности поново утврдити и обрачунати износ давања
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применом одредаба овог споразума, при чему се правоснажност донетог
решења неће сматрати препреком за поновно одређивање давања (став 1),
да ће приликом поновног утврђивања права на давање из става 1. овог чла
на, носилац државе уговорнице, према чијим правним прописима је дава
ње било утврђено, обрачунати износ давања узимајући у обзир и пензијски
стаж навршен на територији других република Социјалистичке Федератив
не Републике Југославије на основу кога је давање било утврђено, ако међу
народним уговором са државом на чијој је територији пензијски стаж на
вршен није друкчије одређено (став 2).
Уставни суд констат ује да је Административни споразум органа за ве
зу у области пензијског и инвалидског осигурања за спровођење наведеног
Споразума и Општег административног споразума између Савезне Републи
ке Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању донет на осно
ву одредбе члана 29. став 2. Споразума, којом је предвиђено да ће органи за
везу две државе уговорнице, у оквиру своје надлежности, утврдити адми
нистративне мере за спровођење овог споразума и Општег административ
ног споразума. Уставни суд такође констат ује да наведени Административни
споразум представља пратећи документ уз потврђени међународни уговор
и да није објављен у службеном гласилу Републике Србије. Одредбом чла
на 8. Административног споразума предвиђено је да у поступку за поновно
одређивање давања, надлежни носилац утврђује услове за стицање права на
то давање према правним прописима које је он примењивао у момент у на
ступања осигураног случаја код носиоца који је покренуо поступак.
5. Испит ујући наводе подносиоца уставне жалбе са становишта пра
ва на правично суђење зајемченог чланом 32. став 1. Устава, Уставни суд
је утврдио да је Врховни суд Србије у образложењу оспорене прес уде дао
уставноправно прихватљиве разлоге за своју одлуку, који су засновани на
оцени да се при поновном одређивању права на пензију, у складу са Спо
разумом између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о со
цијалном осигурању, код утврђивања пензијског основа не узимају у обзир
примања остварена на територији Републике Хрватске.
Уставни суд је пошао од тога да се наведени Споразум заснива на прин
ципу расподеле стажа осигурања, што значи да се начин и услови за стица
ње пензије одређују у свакој држави уговорници применом националних
прописа и да сразмерне делове пензије исплаћује засебно свака држава уго
ворница. Сагласно наведеним одредбама чл. 16. и 39. Споразума, надлежни
управни орган је, у поступку покренутом по службеној дужности, поново
утврдио право подносиоца уставне жалбе на старосну пензију, узимајући
у обзир и пензијски стаж навршен на територији Републике Хрватске од
1972. до 1981. године. У уставној жалби се наводи да је „Фонд поштовао За
кон важећи до 31. децембра 1996. године“, да „ступањем на снагу измењеног
Закона о пензијском и инвалидском осигурању спајање стажа за утврђива
ње основица није дозвољено“ и да Врховни суд Србије „није водио рачуна“
да ли је „осигурани случај“ наступио пре или после 1. јануара 1997. годи
не. Испит ујући ове наводе подносиоца, Уставни суд је најпре констатовао
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да је наведеног дат ума ступио на снагу Закон о пензијском и инвалидском
осигурању („Службени гласник РС“, број 52/96) и да је решење из 1997. го
дине донето применом одредаба тог закона, као повољнијих за подносио
ца, иако је захтев за признавање права на старосну пензију поднет 13. де
цембра 2006. године. Уставни суд је такође констатовао да је подносилац
уставне жалбе остварио право на старосну пензију под условима и на на
чин утврђен тим законом и Законом о основама пензијског и инвалидског
осигурања („Службени лист СРЈ“, број 30/96), којим је било прописано да
се старосна пензија утврђује од месечног просека зараде, односно основи
це осигурања осигураника у било којих узастопних десет година осигура
ња које су за осигураника најповољније.
Уставни суд је утврдио да је приликом утврђивања пензијског основа
у решењу из 2007. године, такође, узет у обзир најповољнији десетогоди
шњи период за подносиоца уставне жалбе – у складу са прописима који су
важили у време доношења решења из 1997. године. Уставни суд, међутим,
истиче да се најповољнијих десет година осигурања оцењује искључиво из
периода осигурања навршеног према правним прописима које примењу
је држава уговорница, сагласно одредби члана 19. став 3. Споразума, што
је у конкретном случају период од 1983. до 1992. године. Уставни суд, тако
ђе, истиче, да принцип расподеле стажа осигурања управо налаже да свака
држава уговорница утврди сразмерни део пензије, према делу стажа оси
гурања оствареног у тој држави, за које време су доприноси уплаћивани у
пензиони фонд те државе.
С обзиром на изложено, Уставни суд је нашао да се не заснивају на устав
ноправним разлозима наводи уставне жалбе да се период од 1974. до 1983.
године мора узети као десет најповољнијих узастопних година за утврђи
вање пензијског основа, иако је тај део стажа осигурања подносилац оства
рио у Републици Хрватској.
У погледу навода подносиоца уставне жалбе да у оспореној прес уди
„постоје нејасноће... јер чланови 24. до 34. Закона о пензијском осигура
њу („Службени гласник РС“, број 52/96) немају никакве везе с предметом“,
Уставни суд оцењује да се основано у уставној жалби указује да образложе
ње оспорене прес уде садржи оцену о томе да су наведене законске одред
бе правилно примењене, иако њиховом применом није одлучивано о сра
змерном делу старосне пензије подносиоца. Уставни суд, међутим, указује
да ова омашка Врховног суда Србије није доказ о повреди права на правич
но суђење, с обзиром на то да се оцена о правилној примени прописа који
су били на снази у време доношења решења првостепеног органа из 1997.
године односи на одредбе чл. 24. до 34. Закона о основама пензијског и ин
валидског осигурања („Службени лист СРЈ“, број 30/96), што нес умњиво
произлази из образложења оспорене прес уде, а што је и наведено у обра
зложењу решења из 1997. године.
Уставни суд је оценио да је оспорена одлука образложена, да се засни
ва на уставноправно прихватљивој примени материјалног права и да за
довољава захтеве правичности из члана 32. став 1. Устава. Уставни суд је
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утврдио да су разлози на којима подносилац заснива тврдњу о повреди
права на правично суђење већ истицани у жалби против другостепеног
решења управног органа и цењени у прес уди Окружног суда у Београду
У. 1703/07 од 9. маја 2008. године, као и да се њима не доводи у сумњу пра
вилност оспорене одлуке, нити се указује на арбитрерност у одлучивању.
С обзиром на изложено, Уставни суд је утврдио да подносиоцу устав
не жалбе оспореном прес удом Врховног суда Србије Увп. II 153/08 од 18.
фебруара 2009. године није повређено право на правично суђење зајемче
но чланом 32. став 1. Устава.
Подносилац уставне жалбе такође сматра да му је оспореном прес у
дом повређено и право на имовину зајемчено чланом 58. Устава. Уставни
суд констат ује да се подносилац није конкретно позвао на неки од прин
ципа садржаних у наведеном члану Устава, већ повреду овог права везу
је за повреду права на правично суђење. Полазећи од наведене оцене о по
вреди права на правично суђење, Уставни суд је утврдио да уставна жалба
није основана ни са становишта повреде права на имовину.
Стога је Уставни суд, сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о Устав
ном суду, одбио уставну жалбу као неосновану.
6. Полазећи од наведеног, Уставни суд је, на основу одредбе члана 45.
тачка 9) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-808/2009 од 6. октобра 2011. године

Повреда права на суђење у разумном року
из члана 32. став 1. Устава
Уставни суд донео је
OДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба О. Ј. и утврђује се да је у поступку пред Ко
мисијом за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање зе
мљишта у општини Зрењанин у предмет у број 463-129/91 (касније број 463129/01) повређено право подносиоца на суђење у разумном року, зајемчено
одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије.
2. Утврђује се право подносиoцa уставне жалбе на накнаду нематери
јалне штете, које може остварити на начин предвиђен одредбама члана 90.
Закона о Уставном суду.
Образложење
1. О. Ј. из Новог Сада је 3. јула 2009. године, преко пуномоћника др
К. Ј., адвоката из Новог Сада, поднео Уставном суду уставну жалбу због
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повреде права на суђење у разумном року, зајемченог чланом 32. став 1.
Устава Републике Србије, у поступку пред Комисијом за вођење поступка
и доношење решења по захтеву за враћање земљишта у општини Зрења
нин у предмет у број 463-129/91.
Подносилац уставне жалбе је хронолошки изложио ток поступка ко
ји је вођен по његовом захтеву, који је 15. априла 1991. године поднео Ко
мисији за враћање земљишта у општини Зрењанин. Поднетим захтевом је
тражио враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по осно
ву пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом, због неизврше
них обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа. Комисија за
враћање земљишта општине Зрењанин је 20. децембра 1993. године доне
ла делимично решење којим је одлучено о делу поднетог захтева, а о прео
сталом делу захтева, у време подношења уставне жалбе, поступак још увек
није правноснажно окончан, иако траје готово 18 година.
Подносилац уставне жалбе предлаже Уставном суду да утврди повреду
права на суђење у разумном року у поступку који се води пред Комисијом
за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта
у општини Зрењанин у предмет у број 463-129/01, да наложи наведеном ор
гану да предузме све неопходне мере какао би се поступак окончао у нај
краћем року и да утврди право на накнаду штете, у смислу одредбе члана
90. став 1. Закона о Уставном суду.
2. Сагласно одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жалба
се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа
или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повре
ђују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уста
вом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њи
хову заштит у. Поступак по уставној жалби се, у смислу члана 175. став 3.
Устава, уређује законом.
Одредбом члана 82. став 2. Закона о Уставном суду („Службени гласник
РС“, број 109/07) прописано је да се уставна жалба може изјавити и ако ни
су исцрпљена правна средства, у случају када је подносиоцу уставне жал
бе повређено право на суђење у разумном року.
У поступку пружањa уставнос удске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама истакнутог захтева, Уставни суд
утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама подносио
ца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемчено пра
во или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у списе пред
мета број 463-129/91 Комисије за вођење поступка и доношење решења по
захтеву за враћање земљишта у општини Зрењанин (у даљем тексту: Коми
сија) и документацију приложену уз уставну жалбу, те је утврдио следеће чи
њенице и околности од значаја за одлучивање у овој уставносудској ствари:
Јан Обшуст из Новог Сада, овде подносилац уставне жалбе, поднео је
15. априла 1991. године Комисији захтев за враћање земљишта које је пре
шло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и
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конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопри
вредних производа.
Поводом поднетог захтева формиран је предмет под бројем 463-129/91.
Комисија је 31. јануара 1994. године донела делимично решење број 463129/91, којим је: у ставу првом диспозитива утврдила да је основан захтев
подносиоца за враћање земљишта, и то на деловима катастарских парцела
КО Српски Арадац, ближе означеним у ставу првом; у ставу другом дис
позитива утврдила право на новчану накнаду коју је дужан да плати про
тивник ЈП „Србијашуме“, Шумско газдинство „Банат“ Панчево, Шумска
управа Зрењанин, у корист подносиоца захтева; у ставу трећем диспози
тива одредила да ће по правноснажности овог решења списи предмета би
ти уступљени Општинском суду у Зрењанину, ради одређивања накнаде за
одузето земљиште. У образложењу решења је, поред осталог, наведено да је
Комисија на основу члана 215. став 1. Закона о управном поступку одлучи
ла само о захтеву за враћање земљишта наведеног у диспозитиву решења,
а о захтеву за враћање преосталог одузетог земљишта одлучиће накнадно.
Делимично решење је достављено странкама и оне су против наведе
ног решења изјавиле благовремене жалбе, 10. и 14. фебруара 1994. године.
Комисија је заказала усмену расправу након седам година, за 12. јун
2001. године, која је одложена.
Следећа усмена расправа је заказана и одржана 27. марта 2002. годи
не и на њој је Комисија донела закључак да се жалба подносиоца захтева,
од 14. фебруара 1994. године, сматра предлогом за обнову поступка, те да
се дозвољава обнова поступка. Предмет је добио нови број 463-1291/01.
Током даљег поступка, пред Комисијом за враћање земљишта општи
не Зрењанин, су одржане две усмене расправе (17. децембра 2002. године и
18. септембра 2003. године).
Комисија је 10. марта 2005. године донела решење под бројем 463-129/01
којим је: у ставу првом диспозитива утврдила да је основан захтев подно
сиоца за враћање земљишта у КО Српски Арадац и КО Словачки Арадац,
и то на деловима одређених катастарских парцела ближе означеним у ста
ву првом; у ставу другом диспозитива утврдила право својине подносиоца
на одузетом земљишту у КО Словачки Арадац на катастарским парцелама
ближе означеним у ставу другом диспозитива; у ставу трећем диспозитива
утврдила право својине подносиоца на одузетом земљишту у КО Српски
Арадац на катастарским парцелама ближе означеним у ставу трећем дис
позитива; у ставу четвртом диспозитива обавезала Земљорадничку задру
гу „Арадац“ из Арадца да, у року од 15 дана, од дана правоснажности, под
претњом принудним извршењем, означене парцеле у КО Словачки Арадац
и у КО Српски Арадац преда у посед подносиоцу; у ставу петом диспози
тива наложила Републичком геодетском заводу – Служба за катастар непо
кретности Зрењанин да по правноснажности овог решења исто спроведе.
Комисија је 1. априла 2005. године донела делимично решење под бро
јем III-05-463-129/01, којим је одлучила о преосталом делу захтева, тако што
је: у ставу првом диспозитива утврдила да је основан захтев подносиоца за
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враћање земљишта у КО Српски Арадац и то на одређеним катастарским
парцелама ближе означеним у ставу првом диспозитива; у ставу другом
диспозитива утврдила право својине подносиоца на другом одговарајућем
земљишту у КО Српски Арадац, на катастарским парцелама ближе озна
ченим у ставу другом диспозитива; у ставу трећем диспозитива обавезала
ЈП „Војводина шуме“ Нови Сад, Ш. Г. „Банат“ Панчево Ш. Ј. Зрењанин да у
року од 15 дана од дана правоснажности и под претњом принудним извр
шењем, означене парцеле у КО Српски Арадац преда у посед подносиоцу; у
ставу петом је наложено „Служби за катастар непокретности“ Зрењанин да
по правоснажности овог решења исто спроведе; у ставу шестом је ставље
но ван снаге решење Комисије број 463-129/91 од 31. јануара 1994. године.
ЈП „Војводинашуме“, Шумско газдинство „Банат“ Панчево, Шумска
управа Зрењанин је 4. маја 2005. године изјавило жалбу против делимич
ног решења Комисије број III-05-463-129/01 од 1. априла 2005. године и спис
предмета је 6. маја 2005. године достављен надлежном другостепеном ор
гану – Министарству финансија и економије, Управи за имовинскоправне
послове, ради одлучивања о жалби.
Министарство финансија Републике Србије, Сектор за имовинскоправ
не послове, је 9. децембра 2005. године донело решење broj 461-02-0045/200513, којим је поништено делимично решење Комисије број 05-463-129/01 од
1. априла 2005. године и предмет враћен првостепеном органу на поновни
поступак 21. децембра 2005. године.
Комисија је 3. јуна 2009. године донела делимично решење под бројем
463-129/01. Наведеним решењем, у ставу првом диспозитива утврђено је да
је основан захтев подносиоца за враћање земљишта у КО Српски Арадац
на катастарским парцелама ближе означеним у ставу првом диспозитива,
у ставу другом је утврђено право на новчану накнаду коју је дужан да пла
ти противник ЈП „Војводинашуме“, Шумско газдинство „Банат“ Панчево,
Шумска управа Зрењанин у корист подносиоца захтева, а у ставу трећем
да ће се по правноснажности решења списи предмета уступити Општин
ском суду у Зрењанину, ради одређивања накнаде за одузето земљиште.
Наведено решење је постало правноснажно и извршно 8. јула 2009. године.
4. Чланом 32. став 1. Устава утврђено је да свако има право да незави
сан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у разумном
року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основано
сти сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о опт ужбама
против њега.
За одлучивање о уставној жалби од значаја су одредбе Закона о општем
управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени
гласник РС“, број 30/10), којима је прописано: да су при вођењу поступка
и решавању у управним стварима, органи дужни да странкама омогуће да
што лакше заштите и остваре своја права и правне интересе, водећи рачуна
да остваривање њихових права и правних интереса не буде на штет у пра
ва и правних интереса других лица, нити у супротности са законом утвр
ђеним јавним интересима (члан 6. став 1); да су органи који воде поступак,

624

БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

односно решавају у управним стварима, дужни да обезбеде успешно и ква
литетно остваривање и заштит у права и правних интереса физичких ли
ца, правних лица или других странака (члан 7); да кад се у једној управној
ствари решава о више питања, а само су нека од њих сазрела за решавање,
и кад се покаже као целисходно да се о тим питањима одлучи посебним ре
шењем, орган може донети решење само о тим питањима (делимично ре
шење) (члан 205. став 1); да се делимично решење сматра у погледу правних
средстава и извршења као самостално решење (члан 205. став 2); да ако ор
ган није решењем одлучио о свим питањима која су била предмет поступка,
он може, по предлогу странке или по службеној дужности, донети посебно
решење о питањима која донесеним решењем нис у обу хваћена (допунско
решење), а ако предлог странке за доношење допунског решења буде одби
јен, против закључка о томе допуштена је посебна жалба (члан 206. став 1);
да ако је предмет већ довољно расправљен, допунско решење може се до
нети без поновног спровођења посебног испитног поступка (члан 206. став
2); да се допунско решење сматра у погледу правних средстава и извршења
као самостално решење (члан 206. став 3); да кад се поступак покреће по
водом захтева странке, односно по службеној дужности ако је то у интере
су странке, а пре доношења решења није потребно спроводити посебан ис
питни поступак, нити постоје други разлози због којих се не може донети
решење без одлагања (решавање претходног питања и др.), орган је дужан
да донесе решење и достави га странци што пре, а најдоцније у року од јед
ног месеца од дана предаје уредног захтева, односно од дана покретања по
ступка по службеној дужности, ако посебним законом није одређен кра
ћи рок, а када се у осталим случајевима поступак покреће поводом захтева
странке, односно по службеној дужности, ако је то у интерес у странке, ор
ган је дужан да донесе решење и достави га странци најдоцније у року од
два месеца, ако посебним законом није одређен краћи рок (члан 208. став
1); да ако орган против чијег је решења допуштена жалба не донесе реше
ње и не достави га странци у прописаном року, странка има право на жал
бу као да је њен захтев одбијен. Ако жалба није допуштена, странка може
непосредно покренути управни спор (члан 208. став 2).
Сличне или готово идентичне одредбе, у погледу начела ефикасности
и економичности, услова за доношење и правног дејства делимичног реше
ња и рокова за доношење решења, садржи и ранији Закон о општем управ
ном поступку („Службени лист СФРЈ“, број 47/86 и „Службени лист СРЈ“,
бр. 24/94, 55/96 и 33/97).
5. Оцењујући наводе и разлоге из уставне жалбе са становишта Уста
вом зајемченог права на суђење у разумном року, у поступку по захте
ву за враћање земљишта пред Комисијом за враћање земљишта општине
Зрењанин број 463-129/91, на чију повреду се позива подносилац уставне
жалбе, Уставни суд је утврдио да је подносилац уставне жалбе 15. априла
1991. године поднео захтев за враћање земљишта надлежној Комисији, те
да је поступак по наведеном захтеву правноснажно окончан 8. јула 2009.

ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА ПО УСТАВНИМ ЖАЛБАМА

625

године. Иако је период у коме се грађанима Републике Србије јемче пра
ва и слободе утврђене Уставом и обезбеђује уставнос удска заштита у по
ступку по уставној жалби почео да тече 8. новембра 2006. године, даном
проглашења Устава Републике Србије, Уставни суд је полазећи од тога да
управни поступак по својој природи представља јединствену целину, стао
на становиште да су, у конкретном случају, испуњени услови да се прили
ком оцене разумног рока узме у обзир целокупан период трајања управног
поступка.
Када је реч о дужини трајања поступка, Уставни суд је утврдио да је
предметни поступак по захтеву за враћање земљишта правноснажно за
вршен након 18 година. Наведено трајање поступка само по себи указује
да поступак није окончан у оквиру разумног рока. Иако је разумна дужи
на трајања једног поступка релативна категорија, која зависи од низа чи
нилаца, а пре свега од сложености правних питања и чињеничног стања у
конкретном поступку, понашања подносиоца уставне жалбе, поступања
управног органа који је водио поступак, као и значаја истакнутог права за
подносиоца, Уставни суд је оценио да чињеница да је поступак пред прво
степеним управним органом трајао 18 година не може бити оправдана ни
једним од претходно наведених чинилаца који могу опредељујуће да ути
чу на његову дужину. Ово посебно ако се има у виду чињеница да надле
жни орган није предузимао радње у поступку у периоду од седам година(од
1994. до 2001. године), а да је, сагласно одредби члана 208. став 1. Закона
о општем управном поступку, надлежни орган дужан да донесе решење и
достави га странци што пре, а најкасније у року од два месеца од дана пре
даје уредног захтева.
6. На основу изложеног, Уставни суд је оценио да је подносиоцу устав
не жалбе, у управном поступку који се водио по захтеву за враћање оду
зетог земљишта пред Комисијом за вођење поступка и доношење решења
по захтеву за враћање одузетог земљишта за територију општине Зрења
нин, у предмет у број 463129/91, повређено право на суђење у разумном ро
ку, зајемчено чланом 32. став 1. Устава, па је, на основу одредбе члана 89.
став 1. Закона о Уставном суду, уставну жалбу усвојио и одлучио као у тач
ки 1. изреке.
С обзиром на то да је подносилац уставне жалбе захтевао накнаду ште
те, Уставни суд је, на основу члана 89. став 2. Закона о Уставном суду одлу
чио да се правично задовољење подносиоца уставне жалбе, због констато
ване повреде права, оствари утврђивањем права на накнаду нематеријалне
штете, на начин предвиђен одредбама члана 90. Закона, као што је наведе
но у тачки 2. изреке.
7. На основу одредбе члана 45. тачка 9) Закона о Уставном суду, Суд је
донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-1246/2009 од 2. новембра 2011. године
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Повреда права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава
(права на приступ суду)
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба Ф. Т. и утврђује да је решењем Врховног су
да Србије У. 8389/08 од 9. априла 2009. године повређено право подносио
ца уставне жалбе на правично суђење зајемчено одредбом чланом 32. став.
1. Устава Републике Србије.
2. Поништава се решење Врховног суда Србије У. 8389/08 од 9. априла
2009. године и одређује да Управни суд донесе нову одлуку о тужби под
носиоца изјављеној против решења Републичког геодетског завода 07 број
951-1592/08 од 25. новембра 2008. године.
Образложење
1. Ф. Т. из Новог Сада поднео је 17. јула 2009. године, преко пуномоћ
ника Ш. Т, адвоката из Бечеја, Уставном суду уставну жалбу против реше
ња Врховног суда Србије У. 8389/08 од 9. априла 2009. године, због повре
де права на правично суђење зајемченог одредбом члана 32. став 1. Уста
ва Републике Србије.
Подносилац уставне жалбе је навео да му је Врховни суд Србије, одба
цивањем његове тужбе, ускратио судску заштит у против решења управних
органа. Даље је навео да је погрешан став Врховног суда Србије у оспоре
ном решењу да је одредбом члана 68. Закона о државном премеру и катастру
прописано да се у овим стварима не може водити управни спор. Према ми
шљењу подносиоца уставне жалбе, овде се не одлучује о стварима из тог ма
теријалног прописа, већ се одлучује о стварима из Закона о општем управ
ном поступку, да ли се ради о ништавом управном акт у или не. Подносилац
стога сматра да наведени материјални пропис не искључује могућност во
ђења управног спора. Предложио је да Уставни суд поништи оспорено ре
шење Врховног суда Србије или да поништи првостепени управни акт, по
што је тим актом повређено његово право на имовину из члана 58. Устава.
2. Сагласно одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жалба
се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа
или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повре
ђују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уста
вом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њи
хову заштит у. Поступак по уставној жалби се, у смислу члана 175. став 3.
Устава, уређује законом.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама захтева истакнутог у њој, Устав
ни суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама
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подносиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом за
јемчено право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у списе пред
мета Врховног суда Србије У. 8389/08 и целокупну документацију прило
жену уз уставну жалбу и утврдио следеће чињенице и околности за одлу
чивање у овој уставнос удској ствари:
Комисије за излагање на јавни увид података о непокретностима и пра
вима на њима за КО Нови Сад (у даљем тексту: Комисија) је 5. новембра
2008. године донела решење број 951-5-774/06 којим је одбила као неосно
ван захтев подносиоца уставне жалбе за оглашавање ништавим записни
ка Комисије број 951-5-774/06 од 21. августа 2006. године и од 11. јуна 2006.
године, у делу у коме је на породичној стамбеној згради, која је изграђена
на катастарској парцели број 2361, у листу непокретности привремени број
1739, КО Нови Сад 2, уписана државина.
Решењем Републичког геодетског завода 07 број 951-1592/08 од 25. но
вембра 2008. године одбијена је као неоснована жалба подносиоца изјавље
на против решења Комисије број 951-5-774/06 од 5. новембра 2008. године.
У поуци о правном леку је наведено да је то решење коначно и да се про
тив истог не може водити управни спор.
Подносилац уставне жалбе је 17. децембра 2008. године поднео тужбу
против решења Републичког геодетског завода 07 број 951-1592/08 од 25.
новембра 2008. године.
Врховни суд Србије је 9. априла 2009. године донео оспорено решење У.
8389/08 којим је одбацио тужбу подносиоца изјављену против решења Ре
публичког геодетског завода 07 број 951-1592/08 од 25. новембра 2008. го
дине. У образложењу оспореног решења, поред осталог, је наведено: да се
у конкретном случају ради о ствари у поступку израде катастра непокрет
ности и упис у права државине на објект у који је изграђен на катастарској
парцели број 2361; да имајући у виду да се према одредбама члана 9. став 1.
тачка 2) Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, број 46/96),
управни спор не може водити против аката донесених у стварима о којима
се по изричитој одредби закона не може водити управни спор, а да је од
редбом члана 68. Закона о државном премеру и катастру и уписима права
на непокретностима („Службени гласник РС“, бр. 83/92 .... 101/05), то изри
чито и прописано, суд налази да је тужени орган у образложењу оспореног
решења правилно навео да је донето решење коначно у управном поступку
и да се против истог не може покренути управни спор; да је из напред из
нетих разлога Врховни суд Србије применом одредбе члана 28. став 1. тач
ка 5) Закона о управним споровима одлучио као у диспозитиву решења и
одбацио тужбу као недозвољену.
4. За оцену навода и разлога уставне жалбе са становишта Уставом за
јемченог права на правично суђење, на чију повреду се подносилац устав
не жалбе позива, битне су следеће одредбе Устава и закона:
Одредбом члана 32. став 1. Устава зајемчено је сваком право да не
зависан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у ра
зумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама,
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основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о оп
тужбама против њега.
Одредбама члана 258. Закона о општем управном поступку („Службени
лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) (у даљем тексту: ЗУП) прописано је: да се реше
ње може у свако доба огласити ништавим по службеној дужности или по
предлогу странке или државног, односно јавног тужиоца (став 1); да се ре
шење може огласити ништавим у целини или делимично (став 2); да је про
тив решења којим се неко решење оглашава ништавим или се одбија пред
лог странке или државног, односно јавног тужиоца за оглашавање решења
ништавим допуштена жалба, а да ако нема органа који решава по жалби,
против тог решења може се непосредно покренути управни спор (став 3).
Одредбама Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, број
46/96), који је био на снази у време подношења захтева за оглашавање акта
ништавим, било је прописано: да у управним споровима судови одлучују о
законитости аката којима државни органи и предузећа или друге органи
зације које врше јавна овлашћења решавају о правима или обавезама фи
зичких лица, правних лица или других странака у појединачним управним
стварима (члан 1); да се управни спор не може водити против аката доне
сених у стварима о којима се по изричитој одредби закона не може водити
управни спор (члан 9. став 1. тачка 2)); да ће суд решењем одбацити тужбу
ако утврди да је реч о ствари о којој се по изричитој одредби закона не мо
же водити управни спор (члан 28. став 1. тачка 5)); да на ништавост управ
ног акта суд пази по службеној дужности (члан 39. став 2).
5. Оцењујући разлоге и наводе изнете у уставној жалби са становишта
одредбе члана 32. став 1. Устава, Уставни суд је утврдио да је оспореним ре
шењем Врховног суда Србије повређено право подносиоца уставне жалбе
на правично суђење, зајемчено овом уставном одредбом.
По налажењу Уставног суда, образложење оспореног решења Врховног
суда Србије се темељи на уставноправно неприхватљивом тумачењу про
писа који су од значаја за решавање спорне правне ствари. Наиме, Врхов
ни суд Србије је одбацио тужбу подносиоца применом одредбе члана 28.
став 1. тачка 5) тада важећег Закона о управним споровима, са образло
жењем да је у конкретном случају реч о ствари о којој се по изричитој од
редби тада важећег Закона о државном премеру и катастру и уписима пра
ва на непокретностима закона није могао водити управни спор. По оцени
Уставног суда, чињеница што је, евент уално, био искључен управни спор у
ствари у којој је одлучено актом чије се оглашавање ништавим тражи, ни
је имало значаја у погледу допуштености управног спора о законитости ре
шења из члана 258. ЗУП. Наиме, решењем из члана 258. ЗУП одлучује се о
особеној управној ствари – о постојању неког од разлога ништавости наве
дених у члану 257. Због природе и тежине тих разлога, на које иначе пази и
суд по службеној дужности, Уставни суд налази да се против решења доне
тог у смислу члана 258. ЗУП могао водити управни спор и у случајевима ка
да је у ствари о којој је одлучено актом чије се оглашавање ништавим тра
жи управни спор иначе био искључен. При томе, Уставни суд констат ује да
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је одредбом члана 198. став 2. Устава утврђено да законитост коначних по
јединачних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону засно
ваном интересу подлеже преиспитивању пред судом у управном спору, ако
у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита, те
да је у конкретном случају коначним појединачним актом одлучивано о на
закону заснованом интересу подносиоца уставне жалбе да се акт огласи ни
штавим. Имајући у виду све наведено, Уставни суд је оценио да је оспореним
решењем Врховног суда Србије којим је подносиочева тужба одбачена као
недозвољена, повређено његово право на приступ суду, као елемент права
на правично суђење из члана 32. став 1. Устава. Стога је Уставни суд усво
јио уставну жалбу, сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о Уставном су
ду („Службени гласник РС“, број 109/07), одлучујући као у тачки 1. изреке.
С обзиром на то да је подносилац у уставној жалби једино оспорио ре
шење Врховног суда Србије У. 8389/08 од 9. априла 2009. године, Уставни
суд није одлучивао о захтеву подносиоца уставне жалбе да се поништи пр
востепени управни акт због повреде права на имовину из члана 58. Устава.
6. Уставни суд је оценио да се штетне последице утврђене повреде Уста
вом зајемченог права могу отклонити једино поништајем оспореног реше
ња Врховног суда Србије У. 8389/08 од 9. априла 2009. године, уз одређивање
да Управни суд донесе нову одлуку о тужби тужиоца, те је, сагласно одред
би члана 89. став 2. Закона о Уставном суду, одлучио као у тачки 2. изреке.
7. Полазећи од свега изложеног, Уставни суд је, на основу одредбе чла
на 45. тачка 9) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-1339/2009 од 2. новембра 2011. године

Повреда права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава (арбитрерна примена права)
и права на правно средство
из члана 36. став 2. Устава
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба З. В. и утврђује да су решењем Врховног суда
Србије У. 6868/07 од 17. децембра 2008. године подносиоцу повређена пра
ва на правично суђење, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Репу
блике Србије и на правно средство, зајемчено одредбом члана 36. став 2.
Устава, док се у преосталом делу уставна жалба одбацује.
2. Поништава се решење Врховног суда Србије из тачке 1. и налаже се
Управном суду да донесе нову одлуку о тужби подносиоца против тужене
Комисије за хартије од вредности.
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Образложење
1. З. В. из Београда, преко пуномоћника Г. Р., адвоката из Београда, под
нео је 25. јуна 2009. године Уставном суду уставну жалбу против решења
Врховног суда Србије У. 6868/07 од 17. децембра 2008. године, због повре
де начела владавине права из члана 3. Устава Републике Србије и повреде
права на правично суђење и права на једнаку заштит у права и на правно
средство, зајемчених одредбама члана 32. став 1. и члана 36. Устава.
У уставној жалби се, између осталог, наводи: да је подносилац, као ак
ционар „Е. О.“ АД из Београда, Комисији за хартије од вредности поднео
захтев за предузимање мера према „Е. Х.“ АД, на основу члана 42. Закона
о преузимању акционарских друштава; да Комисија није донела „никакву
одлуку – управни акт“, ни након поновљеног тражења; да се подносилац
обратио Врховном суду Србије тужбом због ћутања управе. По мишљењу
подносиоца, акционари друштва чије се акције преузимају од стране тре
ћег лица имају нес умњив правни интерес за подношење наведеног захтева
Комисији за хартије од вредности, те је Врховни суд Србије, одбацивањем
тужбе као недозвољене, подносиоцу повредио право на правично суђење
и право на правно средство. Уставном жалбом се предлаже да Уставни суд
поништи оспорено решење Врховног суда Србије.
2. Сагласно одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жалба
се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа
или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повре
ђују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уста
вом, ако су исцрпљена или нис у предвиђена друга правна средства за њи
хову заштит у.
У току поступка пружања уставносудске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама захтева истакнутог у њој, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у оспорено ре
шење Врховног суда Србије и достављену документацију, те утврдио следе
ће чињенице и околности од значаја за решавање ове уставносудске ствари:
Подносилац уставне жалбе је 7. августа 2007. године поднео тужбу Вр
ховном суду Србије против Комисије за хартије од вредности, због ћутања
управе – недоношења одлуке по захтеву, на основу члана 24. став 2. Закона
о управним споровима. Подносилац је у тужби навео да се као акционар „Е.
О.“ АД обратио Комисији за хартије од вредности захтевом за предузимање
мера према „Е. Х. „ АД, на основу члана 42. Закона о преузимању акциона
рских друштава. У тужби је даље наведено да је Комисија била овлашћена
и обавезна да решењем одлучи о захтеву подносиоца, као заинтересованог
лица, а како није одлучила о поднетом захтеву у законском року, ни након
поновљеног тражења, испуњени су услови за подношење тужбе у управ
ном спору због ћутања управе.
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Врховни суд Србије је, на седници одржаној 17. децембра 2008. годи
не, оспореним решењем У. 6868/07 одбацио као недозвољену тужбу подно
сиоца против Комисије за хартије од вредности, поднет у због недоношења
решења у предмет у утврђивања обавезе објављивања понуде за преузима
ње акција. Врховни суд Србије је у образложењу наведеног решења, поред
осталог, навео: да Комисија за хартије од вредности, на основу одредбе чла
на 42. став 1. Закона о преузимању акционарских друштава, по службеној
дужности доноси решење којим се понуђачу утврђује обавеза објављива
ња понуде за преузимање; да се то решење не доставља акционарима непо
средно, већ преко циљног друштва; да у том поступку акционар нема поло
жај странке из члана 39. Закона о општем управном поступку, јер није лице
по чијем захтеву се покреће поступак, нити се против њега води поступак,
нити из наведених материјалних прописа произлази његов на закону за
снован интерес да учествује у том поступку, због чега, у смислу члана 12.
Закона о управним споровима, нема ни активну легитимацију за подноше
ње тужбе у управном спору због недоношења предметног решења Комиси
је. Врховни суд Србије је оценио да је тужба поднета од неовлашћеног ли
ца и исту одбацио, на основу члана 28. став 1. тачка 3) Закона о управним
споровима, према коме суд решењем одбацује тужбу ако утврди да је оче
видно да се управним актом који се тужбом оспорава не дира у право ту
жиоца или у његов на закону заснован интерес.
4. Одредбама Устава на чију повреду се подносилац у уставној жалби
позива, утврђено је: да је владавина права основна претпоставка Устава и
да почива на неот уђивим људским правима, да се владавина права оства
рује слободним и непосредним изборима, уставним јемствима људских и
мањинских права, поделом власти, независном судском влашћу и повино
вањем власти Уставу и закону (члан 3); да свако има право да независан,
непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у разумном ро
ку, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности
сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о опт ужбама про
тив њега (члан 32. став 1); да се јемчи једнака заштита права пред судовима
и другим државним органима, имаоцима јавних овлашћења и органима ау
тономне покрајине и јединица локалне самоуправе, да свако има право на
жалбу или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о њего
вом праву, обавези или на закону заснованом интерес у (члан 36).
За одлучивање о уставној жалби од значаја су и одредбе следећих закона:
Сагласно одредби члана 39. Закона о општем управном поступку („Слу
жбени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), странка је лице по чијем је захтеву по
кренут поступак или против кога се води поступак или које, ради зашти
те својих права или правних интереса, има право да учествује у поступку.
Oдредбом члана 208. став 1. наведеног закона прописано је да кад се по
ступак покреће поводом захтева странке, односно по службеној дужности
ако је то у интерес у странке, а пре доношења решења није потребно спро
водити посебан испитни поступак, нити постоје други разлози због којих
се не може донети решење без одлагања (решавање претходног питања и
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др.), орган је дужан да донесе решење и достави га странци што пре, а нај
доцније у року од једног месеца од дана предаје уредног захтева, односно
од дана покретања поступка по службеној дужности, ако посебним зако
ном није одређен краћи рок. У осталим случајевима, кад се поступак по
креће поводом захтева странке, односно по службеној дужности, ако је то
у интерес у странке, орган је дужан да донесе решење и достави га странци
најдоцније у року од два месеца, ако посебним законом није одређен кра
ћи рок. Према ставу 2. овог члана Закона, ако орган против чијег је реше
ња допуштена жалба не донесе решење и не достави га странци у прописа
ном року, странка има право на жалбу као да је њен захтев одбијен, а ако
жалба није допуштена, странка може непосредно покренути управни спор.
Законом о управним споровима („Службени лист СРЈ“, број 49/96), ко
ји је био на снази у време подношења тужбе, било је прописано: да тужилац
у управном спору може бити физичко лице, правно лице или друга стран
ка ако сматра да јој је управним актом повређено неко право или на закону
засновани интерес (члан 12); да ако другостепени орган није у року од 60
дана или у законом одређеном краћем року донео решење по жалби стран
ке против првостепеног решења, а не донесе га ни у даљем року од седам
дана по поновљеном тражењу, странка може покренути управни спор као
да јој је жалба одбијена (члан 24. став 1), да на начин из става 1. овог члана
може поступити странка и кад по њеном захтеву није донео решење прво
степени орган против чијег акта није дозвољена жалба (став 2). Одредбом
члана 28. став 1. тачка 3) овог закона је било предвиђено да ће суд реше
њем одбацити тужбу ако утврди да је очевидно да се управним актом ко
ји се тужбом оспорава не дира у право тужиоца или у његов на закону за
сновани интерес (члан 12).
Законом о преузимању акционарских друштава („Службени гласник РС“,
бр. 46/06 и 107/09) уређују се услови и поступак за преузимање акционар
ских друштава, права и обавезе учесника у поступку преузимања и надзор
над спровођењем поступка преузимања акционарских друштава (члан 1)
Одредбом члана 2. наведеног закона одређено је значење које поједини
појмови имају у смислу овог закона. Сагласно тачки 2) овог члана Закона,
понуда за преузимање представља јавну понуду упућену свим акционари
ма циљног друштва за куповину свих акција с правом гласа, уз услове и на
начин одређен овим законом, а према тачки 3) понуђач је, између осталих,
физичко или правно лице, које је, под условима предвиђеним одредбама
овога закона, обавезно да објави понуду за преузимање (обавезна понуда).
Одредбе члана 3. Закона о преузимању акционарских друштава садрже
општа начела овог закона, којима је, поред осталог, утврђено: да мањински
акционари могу под истим условима као и већински акционари да прода
ју своје акције понуђачу (тачка 2)), да акционари циљног друштва морају
бити потпуно, тачно и благовремено обавештени о понуди за преузимање,
како би имали довољно времена да исправно оцене понуду, дефинишу сво
је интересе и донес у одлуку о прихватању или одбијању понуде за преузи
мање (тачка 3)), да је управа циљног друштва дужна да у току спровођења
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поступка преузимања поступа у најбољем интересу акционара циљног дру
штва (тачка 4)), да су понуђач и циљно друштво дужни да поступак пре
узимања спроведу у најкраћем могућем року, како циљно друштво не би
дуже времена од оправданог било спречено у свом пословању (тачка 5)).
Према одредбама члана 13. Закона, понуђач је обавезан да у року од јед
ног радног дана од дана настанка обавезе преузимања поднесе Комисији
захтев за одобрење објављивања понуде за преузимање, саму понуду, скра
ћени текст понуде, текст обавештења о намери за преузимање и исправе
из члана 20. став 2. овог закона (став 1), а Комисија ће о захтеву из става 1.
овог члана донети решење у року од два радна дана од дана пријема уред
ног захтева, и о томе обавестити Централни регистар (став 2).
Одредбом члана 42. став 1. Закона прописано је да ако лице које је оба
везно да објави понуду за преузимање то не учини у законском року, Коми
сија ће решењем утврдити постојање његове обавезе објављивања понуде
за преузимање и наложити му, уколико нема средства потребна за спро
вођење поступка преузимања, да прода одговарајући број акција у року од
три месеца од дана пријема решења, тако да укупан број његових акција не
прелази 25% од укупног броја акција с правом гласа циљног друштва. На
ведено решење Комисија је дужна да достави понуђачу, циљном друштву,
акционарима преко циљног друштва, Централном регистру и организова
ном тржишту на коме се тргује акцијама циљног друштва.
Сагласно одредбама члана 43. Закона, акти које доноси Комисија су ко
начни (став 1) и против аката Комисије незадовољна страна може покре
нути управни спор (став 2).
Према Закону о тржишту хартија од вредности и других финансијских
инструмената („Службени гласник РС“, број 47/06), Комисија за хартије од
вредности је независна и самостална организација Републике Србије и за
обављање послова из своје надлежности одговорна је Народној скупшти
ни Републике Србије (члан 219).
5. Подносилац уставне жалбе сматра да је, као акционар друштва чије
се акције преузимају од стране трећег лица, имао правни интерес да од Ко
мисије за хартије од вредности захтева доношење решења којим се утврђу
је обавеза објављивања понуде за преузимање акција и да је због недоно
шења таквог решења од стране Комисије био овлашћен да поднесе тужбу
Врховном суду Србије због ћутања администрације. Стога подносилац за
кључује да му је Врховни суд Србије, одбацујући тужбу због недостатка ак
тивне легитимације, повредио право на правично суђење и право на прав
но средство из члана 32. став 1. и члана 36. став 2. Устава.
Оцењујући основаност ових навода уставне жалбе, Уставни суд је нај
пре испитивао постојање правног интереса акционара да захтева доноше
ње решења којим се утврђује обавеза објављивања понуде за преузимање.
С тим у вези, Уставни суд је утврдио да је обавезна јавна понуда за купови
ну акција прописана Законом о преузимању акционарских друштава, да та
обавеза постоји у законом одређеним случајевима и има за циљ да примо
ра лице које је стекло гласачку контролу над акционарским друштвом да
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упути јавну понуду осталим акционарима за куповину њихових акција по
правичној цени. Строго прописана форма за многе фазе преузимања акци
онарских друштава, по оцени Уставног суда, треба да обезбеди друштвене
и економске циљеве функционисања самог преузимања акционарских дру
штава, уз пуну заштит у акционара и поштовање права свих учесника у по
ступку преузимања. Уставни суд указује да је у том поступку нужно обезбе
дити поштовање начела равноправности, јавности и хитности, јер се једино
потпуним, тачним и благовременим обавештавањем о понуди за преузи
мање, омогућава свим акционарима да исправно оцене понуду, дефинишу
своје интересе и донес у одлуку о прихватању или одбијању понуде за пре
узимање акционарског друштва. Одредбама чл. 42. и 43. наведеног закона
прописано је, поред осталог, да ће Комисија за хартије од вредности реше
њем утврдити обавезу објављивања понуде, да се наведено решење доста
вља и акционарима – преко циљног друштва, да је то решење Комисије ко
начно у управном поступку и да се против њега може водити управни спор.
Имајући у виду изложено, Уставни суд је оценио да акционар друштва
чије се акције преузимају има несумњив правни интерес да понуђач објави
понуду за преузимање у року предвиђеном законом, а тиме и право да уче
ствује у поступку пред Комисијом који се води на основу члана 42. Закона
о преузимању акционарских друштава. Уставни суд је, такође, оценио да се
предметни поступак пред Комисијом покреће по службеној дужности, али
да се води првенствено у интересу акционара и да на њихов положај у том
поступку не утиче чињеница да им се решење Комисије доставља преко
циљног друштва, утолико пре што је то једини начин на који сви акциона
ри циљног друштва могу бити упознати са садржином решења Комисије. С
обзиром на то да је странка у управном поступку и лице које, ради зашти
те својих права или правних интереса, има право да учествује у поступку,
Уставни суд је оценио да акционар има својство странке у управном поступ
ку у коме Комисија одлучује о обавези објављивања понуде за преузимање
акција, и поред тога што у Закону о преузимању акционарских друштава ни
је изричито наведено ко су учесници у поступку преузимања, па самим тим
ни да ли то својство има акционар циљног друштва. По схватању Уставног
суда, иако је заштита правног интереса акционара поверена Комисији, уко
лико таква заштита изостане, акционар је овлашћен да захтева од Комиси
је доношење решења којим се утврђује обавеза понуђача да објави понуду.
Имајући у виду да је одредбом члана 208. став 2. Закона о општем управ
ном поступку прописано да странка може непосредно покренути управни
спор ако орган у поступку који се води по службеној дужности а у интересу
странке, не донесе у прописаном року решење против кога жалба није до
пуштена, овај суд је оценио да је акционар друштва легитимисан за подно
шење тужбе због ћутања управе у сит уацији када Комисија не донесе реше
ње у смислу члана 42. став 1. Закона о преузимању акционарских друштава.
Полазећи од наведене оцене о положају акционара у предметном по
ступку пред Комисијом, Уставни суд је нашао да се образложење оспореног
решења Врховног суда Србије темељи на уставноправно неприхватљивом
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тумачењу прописа који су од значаја за решавање спорне правне ствари,
што је имало за последицу да меродавно право у конкретном случају бу
де примењено на штет у подносиоца уставне жалбе и да му буде ускраћено
право на правно средство (тужбу у управном спору). Наиме, Врховни суд
Србије је закључио да у поступку преузимања акција акционар нема поло
жај странке из члана 39. Закона о општем управном поступку, те да нема
ни активну легитимацију за подношење тужбе у управном спору због не
доношења решења Комисије, занемарујући при томе чињеницу да се ради
о недоношењу решења по службеној дужности које је у интерес у странке,
када странка, сагласно члану 208. став 2. Закона о општем управном по
ступку, има овлашћење на непосредно покретање управног спора. По оце
ни Уставног суда, Врховни суд Србије је погрешно применио одредбе члана
12. и члана 28. став 1. тачка 3) тада важећег Закона о управним споровима,
налазећи да су испуњени услови за одбацивање тужбе због недостатка ак
тивне легитимације подносиоца уставне жалбе. Уставни суд указује и на то
да се постојање на закону заснованог интереса оцењује полазећи од мате
ријалноправног прописа, а да је додатни услов за тужилачку легитимацију
субјективна оцена лица које подноси тужбу да му је повређено неко право
или правни интерес. Из тога следи да је задатак надлежног суда да оцени да
ли је таква повреда заиста учињена, а да се тужба може одбацити због недо
статка активне легитимације само у случају да је на први поглед јасно да се
управним актом или његовим недоношењем не дира у право тужиоца или у
његов на закону засновани интерес, под којим треба разумети промену су
бјективне правне сит уације тужиоца до које долази посредно, решавањем
о праву или обавези друге странке у вишестраначким управним стварима.
С обзиром на изложено, Уставни суд је оценио да су оспореним актом
подносиоцу уставне жалбе повређена права на правично суђење и на прав
но средство, зајемчена чланом 32. став 1. и чланом 36. став 2. Устава. Стога је
Уставни суд у тачки 1. изреке усвојио уставну жалбу, сагласно одредби чла
на 89. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07).
На основу одредбе члана 89. став 2. Закона о Уставном суду, Уставни
суд је у тачки 2. изреке поништио оспорено решење као меру отклањања
утврђених повреда Уставом зајемчених права, уз одређивање да надлежни
суд о тужби подносиоца уставне жалбе донесе нову одлуку.
6. Захтев подносиоца уставне жалбе којим је тражено да Уставни суд
утврди и повреду осталих права означених у уставној жалби, за сада је пре
урањен, имајући у виду да ће о тужби подносиоца уставне жалбе бити по
ново одлучивано. Стога је Уставни суд уставну жалбу у овом делу одбацио,
сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 4) Закона о Уставном суду, јер не
постоје Уставом и Законом утврђене претпоставке за вођење поступка и
одлучивање у овом делу уставне жалбе.
Такође, Уставни суд је, сагласно одредби члана 49. став 2. Закона о Устав
ном суду, одлучио да ову одлуку објави у „Службеном гласнику Републике
Србије“, имајући у виду значај који има за заштит у Уставом гарантованих
људских права и грађанских слобода.
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7. На основу изложеног и одредаба члана 45. тачка 9) и члана 46. тач
ка 9) Закона о Уставном суду и члана 84. Пословника о раду Уставног су
да („Службени гласник РС“, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), Уставни суд је донео
Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-1182/2009 од 24. новембра 2011. године („Службени гласник РС“, број 100/11)

Повреда права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава (арбитрерна примена права),
нема повреде права на правно средство
из члана 36. став 2. Устава
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба А. Х. и утврђује да је прес удом Врховног су
да Србије У. 8782/07 од 1. јула 2009. године повређено право подносиоца
уставне жалбе на правично суђење зајемчено одредбом члана 32. став 1.
Устава Републике Србије, док се у преосталом делу уставна жалба одби
ја као неоснована.
2. Поништава се пресуда Врховног суда Србије У. 8782/07 од 1. јула 2009.
године и одређује да Управни суд донесе нову одлуку о тужби тужиоца из
јављеној против решења Министарства одбране – Сектор за материјалне
рес урсе – Управа за логистику – Дирекција за туризам и производњу број
74-47 од 25. септембра 2007. године.
Образложење
1. А. Х. из Руме је 1. септембра 2009. године, преко пуномоћника М. М.,
адвоката из Руме, поднео Уставном суду уставну жалбу против пресуде Вр
ховног суда Србије У. 8782/07 од 1. јула 2009. године, због повреде права на
правично суђење и права на правно средство, зајемчених чланом 32. став
1. и чланом 36. став 2. Устава Републике Србије.
Подносилац уставне жалбе је навео да му је оспореним судским актом
повређено право на правично суђење, јер му није било омогућено да уче
ствује у поступку и да изнесе своју одбрану. Даље је навео да Врховни суд
Србије није утврдио да дисциплински поступак против подносиоца није
ни покренут нити вођен. Такође је навео да Врховни суд Србије приликом
доношења оспорене одлуке није користио доказе које је приложио уз ту
жбу, нити их је поменуо у образложењу. Даље је истакао да позив инт. број
2256-3 од 10. јула 2007. године на који указује Врховни суд Србије у својој
одлуци није био позив за учешће у дисциплинском поступку, већ позив на
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службени разговор због неплаћања путних трошкова од стране тужене. Та
кође је истакао да је изричито тражио да због специфичности случаја Вр
ховни суд Србије одржи усмену расправу сагласно одредби члана 33. став
2. Закона о управним споровима, али му ни Врховни суд Србије није омо
гућио да учествује у поступку и образложи своју одбрану. Предложио је да
Уставни суд усвоји уставну жалбу, утврди повреду Уставом зајемчених пра
ва и укине оспорену прес уду.
2. Сагласно члану 170. Устава Републике Србије, уставна жалба се може
изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или ор
ганизација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или
ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом, ако су
исцрпљена или нису предвиђена друга правнa средства за њихову заштит у.
У поступку пружања уставнос удске заштите, поводом испитивања
основаности уставне жалбе у границама истакнутог захтева, Уставни суд
утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама подносио
ца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемчено пра
во или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у списе пред
мета В. у. „М.“ инт. број 2256-8 и целокупну документацију приложену уз
уставну жалбу и утврдио следеће чињенице и околности од значаја за од
лучивање у овој уставнос удској ствари:
В. у. „М.“ (у даљем тексту ВУ „М.“) 27. јула 2007. године донела је реше
ње инт. број 2256-8, којим је утврдила да је подносиоцу уставне жалбе, ци
вилном лицу на служби у ВУ „М.“, престала служба у Министарству одбра
не – ВУ „М.“ са даном 13. јулом 2007. године, услед неоправданог изостанка
са посла пет радних дана узастопно. У образложењу првостепеног реше
ња је наведено: да је решењем директора ВУ „М.“ инт. број 247-1/34 од 7.
фебруара 2006. године именовани распоређен на радно место конобар до
мар у хотелу „Ф.“; да је увидом у евиденцију прис утности цивилних лица
на послу у хотелу „Ф.“ и провером од стране директора, заменика дирек
тора и управника погона „Н.“ у времену „од 9. јула 2007. године до 13. ма
ја 2007. године“ утврђено да именовани није био у хотелу „Ф.“, нити је свој
изостанак оправдао, те је, у складу са чланом 143. став 1. тачка 7. Закона о
Војсци Југославије, донета одлука као у диспозитиву.
Подносилац уставне жалбе је 2. августа 2007. године поднео жалбу про
тив решења ВУ „М.“ инт. број 2256-8 од 27. јула 2007. године.
ВУ „М.“ је 6. августа 2007. године донела решење инт. број 2256-10 ко
јим је исправила решење инт. број 2256-8 од 27. јула 2007. године, тако што
у ставу 2. образложења уместо 13. маја 2007. године треба да стоји 13. јул
2007. године.
ВУ „М.“ је уз допис од 6. августа 2007. године доставила жалбу друго
степеном органу. У прилогу дописа достављени су: фотокопија књиге при
мопредаје хотела „Ф “; фотокопије изјава цивилних лица М. Ј. и С. Л. од 18.
јула 2007. године; фотокопија акта Дома здравља „Рума“ од 24. јула 2007. го
дине; фотокопија захтева за коришћење годишњег одмора.
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Министарство одбране – Сектор за материјалне рес урсе – Управа за
логистику – Дирекција за туризам и производњу је дописом од 28. августа
2007. године обавестило ВУ „М.“ да без одговарајуће допуне поступка ни
је могуће донети законит у одлуку у овој правној ствари, те да је потребно
да се Дирекцији без одлагања доставе следећи подаци: ко је у спорном пе
риоду (од 9. јула до 13. јула 2007. године) у установи био задужен за вођење
дневне евиденције о прис утности радника на радном месту у поподневној
смени, у којој је жалилац требао да ради у истом периоду; да ли је то лице
(уколико је било одређено) водило евиденцију о прис утности жалиоца на
послу у поподневној смени; које лице је поред жалиоца било одређено за
рад у поподневној смени; да ли су на ту околност саслушана и друга лица
која су радила у спорном периоду у поподневној смени; како и на који на
чин је неспорно утврђено да жалилац у спорном периоду није био на по
слу; да ли се од жалиоца тражило изјашњење на околност изостанка са по
сла у спорном периоду. Дирекција је навела да је потребно да јој се достави
писано образложење на напред наведене околности и да се докази о тим
околностима уложе у списе предмета, те да од утврђивања напред наведе
них чињеница зависи и законитост одлуке у поступку по жалби.
ВУ „М “ је уз допис од 6. септембра 2007. године доставила другостепе
ном органу следећу документацију: фотокопију позива на службени раз
говор инт. број 2256-3 од 10. јула 2007. године; фотокопију изјаве жалиоца
од 12. јула 2007. године; фотокопију доставне књиге и доставнице о при
јему позива. У допис у је такође наведено: да је ВУ „М.“ 10. јула 2007. годи
не доставила жалиоцу захтев за давање писане изјаве инт. број 2256-2, те
да је по истом жалилац доставио писану изјаву инт. број 2256-4 од 12. ју
ла 2007. године; да се из изнетог види да жалилац није поступило по пози
ву на службени разговор, односно да се није одазвао по писаном позиву од
10. јула 2007. године.
ВУ „М.“ је уз допис од 17. септембра 2007. године доставила другосте
пеном органу следећу документацију: акт о вођењу евиденције и контроле
рада у хотелу „Ф“ инт. број 2214-1 од 20. септембра 2006. године; изјаве ци
вилних лица која раде на рецепцији виле „Кошута“ (М. Ј., Г. В. и Т. Ј.); изја
ву управника погона „Н“ о контроли прис утности жалиоца у дане 13. јули,
16. јули и 17. јули 2007. године; службену белешку сачињену у просторија
ма директора Установе поводом неодазивања позиву на разговор заказан
за дан 16. јули 2007. године.
Министарство одбране – Сектор за материјалне рес урсе – Управа за
логистику – Дирекција за туризам и производњу је 25. септембра 2007. го
дине, одлучујући о жалби подносиоца, донело решење број 74-47 којим је
одбило жалбу. У образложењу другостепеног решења је, поред осталог, на
ведено: да је извршен увид у доказе који се налазе у списима предмета, и
то: акте ВУ „М“ број 2214-1 од 20. септембра 2006. године, инт. број 225614 од 13. септембра 2007. године, инт. број 2256-2 од 10. јула 2007. године и
инт. број 2256-3 од 10. јула 2007. године, акт Дома здравља „Рума“ број 5788
од 24. јула 2007. године, евиденцију прис утности на послу цивилних лица,
изјаве С. Л. и М. Ј., као цивилних лица која раде на рецепције виле „К.“, и
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изјаве М. Ј., Г. В. и Т. Ј., такође цивилних лица на служби у ВУ „М.“; да из
наведених доказа недвосмислено произлази да је надлежна служба ВУ „М.“
извршила проверу присутности жалиоца на послу у спорном периоду; да је
утврђено да у наведеном периоду жалилац није био на послу и да изоста
нак са посла пет узастопних радних дана почев од 9. јула 2009. године ни
је оправдао; да је извршена и провера код Дома здравља „Рума“ у коме жа
лилац има здравствени картон, на околност привремене спречености за
рад жалиоца по основу болести, након чега је утврђено да му није отворе
но боловање у наредном периоду; да је у поступку који је претходио доно
шењу решења жалиоцу омогућено да учествује у поступку пред првосте
пеним органом у смислу чл. 9. и 133. Закона о општем управном поступку,
али то право није искористио одбивши да се одазове позиву ради изјашње
ња о разлозима изостанка са посла; да стога није извршена повреда зако
на на штет у жалиоца.
Подносилац уставне жалбе је 23. октобра 2007. године поднео тужбу
Врховном суду Србије против решења Министарства одбране – Сектор за
материјалне рес урсе – Управа за логистику – Дирекција за туризам и про
изводњу број 74-47 од 25. септембра 2007. године у којој је оспорио чиње
нице од значаја за доношење решења, те је предложио да се саслушају од
ређени сведоци и да се изврши суочење сведока, те да се због сложености
и ради бољег разјашњења ствари одржи усмена расправа, сагласно одред
би члана 33. став 2. Закона о управним споровима.
Врховни суд Србије је 1. јула 2009. године, одлучујући о тужби подно
сиоца, донео оспорену прес уду У. 8782/07 којом је тужбу одбио. У образло
жењу оспорене пресуде је, поред осталог, наведено: да је тужени орган пра
вилно одбио жалбу тужиоца изјављену на решење првостепеног органа, за
коју одлуку је дао довољне и на закону засноване разлоге, које у свему при
хвата и тај суд; да је суд ценио наводе тужбе и налази да су неосновани, јер
се из списа предмета види да је након извршене контроле прис утности ту
жиоца на послу, према евиденцији која се водила, утврђено да је тужилац
изостао са посла у периоду од 9. јула до 13. јула 2007. године и да свој изо
станак није оправдао; да је код овако утврђеног чињеничног стања тужио
цу правилно решењем првостепеног органа престао радни однос на основу
члана 143. став 1. тачка 7) Закона о Војсци Југославије, према коме цивил
ном лицу престаје служба без његове сагласности, ако је неоправдано из
остао са посла пет радних дана узастопно или седам радних дана са пре
кидима у току 12 месеци; да је суд ценио и навод тужбе којим се указује да
тужиоцу није омогућено учешће у поступку и налази да је исти неоснован,
јер се у списима предмета налази позив првостепеног органа упућен тужи
оцу инт. број 2256-3 од 10. јула 2007. године ради учешћа у поступку, који је
он уредно примио према повратници у списима дана 13. јула 2007. године
и на исти се није одазвао; да је због наведених разлога Врховни суд Срби
је оценио да оспореним решењем није повређен закон на штет у тужиоца.
4. За оцену навода и разлога уставне жалбе са становишта Уставом за
јемчених права, на чију повреду се подносилац уставне жалбе позива, бит
не су следеће одредбе Устава и закона:
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Одредбом члана 32. став 1. Устава зајемчено је сваком право да незави
сан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у разумном
року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основано
сти сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о опт ужбама
против њега.
Одредбом члана 36. став 2. Устава је утврђено да свако има право на
жалбу или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о њего
вом праву, обавези или на закону заснованом интерес у.
Законом о Војсци Југославије („Службени лист СРЈ“, бр. 43/94, 28/96,
44/99, 74/99, 3/02 и 37/02 и „Службени лист СЦГ“, бр. 7/05 и 44/05), који је
био на снази у време одлучивања о престанку радног односа подносиоца
уставне жалбе, било је прописано: да цивилном лицу у Војсци престаје слу
жба без његове сагласности, ако је неоправдано изостало са посла пет рад
них дана узастопно или седам радних дана са прекидима у току 12 месеци
(члан 143. тачка 7)); да се у поступку решавања о правима по овом закону
примењују прописи о општем управном поступку, ако овим законом ни
је друкчије одређено (члан 270. став 4).Одредбама Закона о општем управ
ном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) прописано је: да се
пре доношења решења странци мора омогућити да се изјасни о чињеница
ма и околностима које су од значаја за доношење решења, а да се решење
може донети без претходног саслушања странке само у случајевима у ко
јима је то законом допуштено (члан 9); да се пре доношења решења мора
ју утврдити све одлучне чињенице и околности које су од значаја за доно
шење решења и странкама омогућити да остваре и заштите своја права и
правне интересе (члан 125. став 1).
Одредбама члана 133. наведеног закона прописано је: да странка има
право да учествује у испитном поступку и, да ради остварења циља поступ
ка, даје потребне податке и брани своја права и законом заштићене инте
ресе (став 1); да странка има право да износи чињенице које могу бити од
утицаја за решење управне ствари, да предлаже доказе ради утврђивања
тих чињеница и да побија тачност навода који се не слажу с њеним наво
дима, као и да има право да све до доношења решења допуњује и објашња
ва своје наводе, а ако то чини после одржане усмене расправе, дужна је да
оправда због чега то није учинила на расправи (став 2); да је службено ли
це које води поступак дужно да пружи могућност странци да се изјасни о
свим околностима и чињеницама које су изнете у испитном поступку и о
предлозима и понуђеним доказима, да учествује у извођењу доказа и да по
ставља питања другим странкама, сведоцима и вештацима преко службе
ног лица које води поступак, а с његовом дозволом и непосредно, као и да
се упозна с резултатом извођења доказа и да се о томе изјасни, те да орган
неће донети решење пре него што странци пружи могућност да се изјасни
о чињеницама и околностима на којима треба да се заснива решење, а о ко
јима странци није била дата могућност да се изјасни (став 3).
Одредбама члана 232. став 1. истог закона прописано је да кад друго
степени орган утврди да су у првостепеном поступку одлучне чињенице
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непотпуно или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о
правилима поступка која су од утицаја на решење ствари, или да је диспо
зитив побијаног решења нејасан или је у противречности са образложењем,
он ће допунити поступак и отклонити наведене недостатке сам или преко
првостепеног органа или замољеног органа, а да ако другостепени орган
нађе да се на основу чињеница утврђених у допуњеном поступку управ
на ствар мора решити друкчије него што је решена првостепеним реше
њем, он ће својим решењем поништити првостепено решење и сам реши
ти управну ствар.
Одредбама Закона о управним споровима („Службени лист СРЈ“, број
46/96), који је важио у време доношења оспорене пресуде, било је прописа
но: да се управни акт може побијати ако у доношењу акта није поступљено
по правилима поступка, а нарочито што чињенично стање није правилно
утврђено, или што је из утврђених чињеница изведен неправилан закључак
у погледу чињеничног стања ( члан 10. став 1. тачка 3)); да суд решава спор,
по правилу, на основу чињеница које су утврђене у управном поступку, а
да, ако суд нађе да се спор не може расправити на основу чињеница утвр
ђених у управном поступку због тога што у погледу утврђених чињеница
постоји противречност у списима, што су оне у битним тачкама непотпу
но утврђене, што је из утврђених чињеница изведен неправилан закључак у
погледу чињеничног стања, или ако нађе да су у управном поступку повре
ђена правила поступка што је било од утицаја на решавање ствари, оспо
рени управни акт поништиће прес удом, у ком случају је надлежни орган
дужан да поступи онако како је у прес уди одређено и да донесе нов управ
ни акт (члан 38. ст. 1. и 2).
5. Оцењујући основаност навода уставне жалбе, Уставни суд је пошао
од одредбе члана 10. став 1. тачка 3) тада важећег Закона о управним споро
вима, према којој је суд у управном спору овлашћен да испита законитост
оспореног акта и са становишта правилности примене правила поступка.
Наиме, ако нађе да се спор не може расправити на основу чињеница утвр
ђених у управном поступку због повреде правила поступка која су од ути
цаја на правилно решење ствари, суд ће на основу одредбе члана 38. став 2.
Закона о управним споровима, оспорени акт поништити прес удом. Да ли
се ради о таквој повреди, суд оцењује у сваком конкретном случају. Ако, на
пример, у поступку није омогућено странци да се изјасни о чињеницама и
околностима које су од значаја за доношење решења, таква повреда прави
ла поступка ће најчешће бити од утицаја на решавање ствари, јер она, по
правилу, има за последицу манљивост утврђеног чињеничног стања. То ће
посебно бити случај ако тужилац оспорава чињенице које су биле од зна
чаја за доношење решења. У том случају, управни спор се, у ствари, не ре
шава мериторно, јер суд није у могућности, због недостатка у утврђеном
чињеничном стању, да оцени правилност примене материјалног прописа.
У конкретном случају, Врховни суд Србије је оценио да је неосно
ван навод тужбе којим је указано да тужиоцу није било омогућено уче
шће у поступку, с образложењем да се у списима предмета налазио позив
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првостепеног органа упућен тужиоцу инт. број 2256-3 од 10. јула 2007. го
дине ради учешћа у поступку, који је он уредно примио и на исти се ни
је одазвао. Уставни суд је најпре констатовао да је дописом инт. број 22563 од 10. јула 2007. године подносилац уставне жалбе био позван да 16. јула
2007. године дође на службени разговор у ВУ „М.“ у просторије директора
у 8 часова и 15 минута. Такође, Уставни суд је утврдио да се у списима пред
мета ВУ „М.“ инт. број 2256-8 налази службена белешка сачињена 16. јула
2007. године „у предмет у позивања подносиоца уставне жалбе ради изја
шњења о недоласку на посао пет радних дана узастопно“, у којој је конста
товано да подносилац није поступио по позиву у наведено време, нити је
изостанак оправдао усмено, нити писменим путем.
Подносиоцу уставне жалбе је престала служба са даном 13. јули 2007.
године, услед неоправданог изостанка са посла пет радних дана узастопно,
у периоду од 9. јула до 13. јула 2007. године. Дакле, тек је 13. јула 2007. годи
не могао наступити разлог за престанак службе подносиоца из члана 143.
тачка 7) Закона о Војсци Југославије, те је тек од тог дат ума надлежни орган
био у могућности да обавести подносиоца уставне жалбе о учињеној повре
ди радне обавезе и о доказима који указују на извршење повреде и да га по
зове се изјасни о постојању разлога за престанак службе. Уставни суд стога
констат ује да је допис инт. број 2256-3 од 10. јула 2007. године, на који се по
зива Врховни суд Србије, упућен подносиоцу пре него што је наступио раз
лог за престанак службе. При томе, Уставни суд је увидом у списе предмета
ВУ „Моровић“ инт. број 2256-8 утврдио да су сви писмени докази о учиње
ној повреди радне обавезе подносиоца уставне жалбе прибављени након
17. јула 2007. године и да нису постојали у време сачињавања службене бе
лешке. Имајући у виду наведено, Уставни суд сматра уставноправно непри
хватљивим став Врховног суда Србије да се допис инт. број 2256-3 од 10. јула
2007. године могао сматрати позивом за учешће у првостепеном поступку
у смислу одредбе члана 133. став 3. Закона о општем управном поступку.
Уставни суд је, такође, утврдио да се другостепени орган у образложе
њу своје одлуке позвао на допис првостепеног органа инт. број 2256-2 од
10. јула 2007. године, као доказ да је подносиоцу уставне жалбе било омо
гућено учешће у првостепеном управном поступку. Уставни суд констат у
је да је и тај допис упућен подносиоцу пре него што је наступио разлог за
престанак службе. При томе, у допис у ВУ „М.“ од 6. септембра 2007. годи
не је наведено да је подносиоцу достављен захтев за давање писане изја
ве инт. број 2256-2 од 10. јула 2007. године, те да је по истом цивилно лице
доставило писану изјаву инт. број 2256-4 од 12. јула 2007. године у вези са
плаћањем путних трошкова. Полазећи од изложеног, Уставни суд сматра
уставноправно неприхватљивим и став другостепеног органа да се допис
инт. број 2256-2 од 10. јула 2007. године могао сматрати позивом за учешће
у првостепеном поступку у смислу одредбе члана 133. став 3. Закона о оп
штем управном поступку.
Одредба члана 232. став 1. Закона о општем управном поступку овла
шћује другостепени орган да сам употпуни поступак и отклони недостатке
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кад утврди да се у првостепеном поступку није водило рачуна о правили
ма поступку која су од утицаја на решење ствари. У том случају, другосте
пени орган је дужан да странци пружи могућност да учествује у поступку.
Међутим, другостепени орган је дописом од 28. августа 2007. године нало
жио првостепеном органу да употпуни поступак, али приликом употпу
њавања поступка првостепени орган није пружио могућност подносиоцу
уставне жалбе да учествује у поступку. При томе, Уставни суд констат ује
да у решењу првостепеног органа инт. број 2256-8 од 27. јула 2007. године
нис у наведени докази који поткрепљују тврдњу о учињеној повреди радне
обавезе подносиоца уставне жалбе. Стога је подносилац уставне жалбе тек
из решења другостепеног органа број 74-47 од 25. септембра 2007. године
сазнао за доказе на којима је заснована одлука о учињеној повреди радне
обавезе, те је тек у тужби био први пут у прилици да се изјасни о предло
женим доказима и да сам предложи да се изведу докази којима би се поби
ли наводи доносиоца оспореног решења.
Имајући у виду да подносиоцу уставне жалбе није била пружена мо
гућност да учествује у првостепеном управном поступку у смислу члана
133. став 3. Закона о општем управном поступку, те да тај недостатак није
отклоњен ни у другостепеном поступку, Уставни суд сматра произвољним
став Врховног суда Србије заузет у оспореној пресуди да у конкретном слу
чају није дошло до повреде правила поступка на штет у подносиоца устав
не жалбе. С обзиром на то да је у оспореној прес уди арбитрерно примење
но право на штет у подносиоца уставне жалбе, Уставни суд је оценио да је
на тај начин повређено његово право на правично суђење из члана 32. став
1. Устава. Стога је Уставни суд у овом делу усвојио уставну жалбу, сагласно
одредби члана 89. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“,
број 109/07), и одлучио као у првом делу тачке 1. изреке.
6. Уставни суд је утврдио да је подносилац уставне жалбе пре обраћа
ња Уставном суду искористио право на жалбу у управном поступку и пра
во на тужбу у управном спору, о којима су одлучивали надлежни државни
органи. Полазећи од наведеног, Уставни суд је оценио да подносиоцу устав
не жалбе оспореном пресудом није повређено право на правно средство за
јемчено одредбом члана 36. став 2. Устава. Стога је Уставни суд у овом де
лу одбио уставну жалбу као неосновану, сагласно одредби члана 89. став 1.
Закона о Уставном суду, и одлучио као у другом делу тачке 1. изреке.
7. Уставни суд је оценио да се штетне последице утврђене повреде Уста
вом зајемченог права могу отклонити једино поништајем оспорене прес у
де Врховног суда Србије, уз одређивање да Управни суд донесе нову одлуку
о тужби тужиоца, овде подносиоца уставне жалбе, те је, сагласно одред
би члана 89. став 2. Закона о Уставном суду, одлучио као у тачки 2. изреке.
8. Полазећи од свега изложеног, Уставни суд је, на основу одредбе чла
на 45. тачка 9) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-1621/2009 од 1. децембра 2011. године
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Повреда изборног права из члана 52. Устава
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба Момчила Златковића, Зорана Петровића, Зо
рана Павловића, Стојанча Ђорђевића и Слободана Шулејића и утврђује да
је прес удом Окружног суда у Смедереву Уж-21/08 од 8. октобра 2008. годи
не повређено изборно право подносилаца уставне жалбе зајемчено одред
бама члана 52. Устава Републике Србије.
2. Налаже се Управном суду да у року од 30 дана од дана достављања
ове одлуке измени оспорени појединачни акт из тачке 1.
Образложење
1. Момчило Златковић, Зоран Петровић и Зоран Павловић, сви из Ве
лике Плане, Стојанча Ђорђевић из Марковца и Слободан Шулејић из Кр
њева су 15. маја 2009. године поднели Уставном суду уставну жалбу против
прес уде Окружног суда у Смедереву Уж-21/08 од 8. октобра 2008. године,
због повреде изборног права зајемченог одредбама члана 52. Устава Репу
блике Србије.
У уставном жалби је, између осталог, наведено: да су подносиоци устав
не жалбе изабрани за одборнике у Скупштини општине Велика Плана са
изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић“; да је Ду
шан Марић, овлашћено лице Српске радикалне странке, 19. и 20. септембра
2008. године предао Скупштини општине Велика Плана „бланко оставке“
подносилаца уставне жалбе, али да на седници Скупштине општине Вели
ка Плана одржаној 6. октобра 2008. године те оставке нис у прихваћене; да
је Душан Марић 6. октобра 2008. године поднео жалбу Окружном суду у
Смедереву због недоношења одлуке Скупштине општине Велика Плана о
престанку мандата; да је тај суд донео оспорену прес уду којом је утврдио
престанак одборничког мандата подносиоцима уставне жалбе; да је оспо
рена прес уда незаконита јер је њоме повређено изборно право подносила
ца уставне жалбе. Предложили су да Уставни суд поништи прес уду Окру
жног суда у Смедереву Уж-21/08 од 8. октобра 2008. године.
2. Сагласно одредби члана 170. Устава Републике Србије, уставна жалба
се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа
или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују
или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом ако
су исцрпљена или нису предвиђена друга правна средства за њихову заштиту.
У току поступка пружања уставнос удске заштите, поводом испитива
ња основаности уставне жалбе у границама истакнутог захтева, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
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3. Уставни суд је у спроведеном поступку извршио увид у документа
цију приложену уз уставну жалбу и утврдио следеће чињенице и околно
сти од значаја за одлучивање у овом предмет у:
Скупштина општине Велика Плана на седници 6. октобра 2008. годи
не није донела одлуку о утврђивању престанка мандата одборницима, из
међу осталих, подносиоцима уставне жалбе, због подношења оставки које
је у њихово име предао Душан Марић овлашћено лице Српске радикал
не странке. Имајући то у виду, Душан Марић као овлашћено лице Српске
радикалне странке у Скупштини општине Велика Плана, изјавио је жал
бу Окружном суду у Смедереву са предлогом да тај суд утврди престанак
мандата подносиоцима уставне жалбе, одборницима у Скупштини општине
Велика Плана. Окружни суд у Смедереву је оспореном прес удом Уж-21/08
од 8. октобра 2008. године утврдио престанак мандата са даном 8. окто
бром 2008. године одборницима Српске радикалне странке у Скупшти
ни општине Велика Плана, између осталих, и подносиоцима уставне жал
бе. У образложењу ове прес уде је, између осталог, наведено: да је увидом у
уговор о регулисању међусобних односа између подносиоца изборне ли
сте и кандидата за одборнике у Скупштини општине Велика Плана, овере
ним од стране суда, а у свему закљученим у складу са одредбама члана 47.
Закона о локалним изборима, утврђено да су у овом уговору наведена ли
ца свој мандат одборника у Скупштини општине Велика Плана ставила на
располагање подносиоцу изборне листе, да су на подносиоца изборне листе
пренели право да у њихово име поднесе оставку на функцију одборника и
да самостално одлучи да ли ће и када поднети оставку и да оставку преда
председнику Скупштине општине Велика Плана; да су оставке предате 19.
и 20. септембра 2008. године Скупштини општине Велика Плана од стра
не овлашћеног лица, али да Скупштина општине Велика Плана о подне
тим оставкама није одлучила на седници која је одржана после подношења
ових оставки; да је стога Окружни суд одлучио уместо Скупштине општи
не Велика Плана, на основу члана 49. став 2. Закона о локалним изборима,
утврдио престанак мандата одборницима.
4. Одредбама члана 52. Устава, утврђено је: да сваки пунолетан, послов
но способан држављанин Републике Србије има право да бира и буде биран
(став 1); да је изборно право опште и једнако, избори су слободни и непо
средни, а гласање је тајно и лично (став 2); да изборно право ужива прав
ну заштит у у складу са законом (став 3).
Одредбама члана 61. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“,
број 109/07) прописано је: да свако коме је повређено право коначним или
правноснажним појединачним актом, донетим на основу закона или дру
гог општег акта, за који је Одлуком Уставног суда утврђено да није у са
гласности с Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права,
потврђеним међународним уговорима или законом, има право да тражи
од надлежног органа измену тог појединачног акта (став 1); да се пред
лог за измену коначног или правноснажног појединачног акта, донетог на
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основу закона или другог општег акта, за који је Одлуком Уставног суда
утврђено да није у сагласности с Уставом, општеприхваћеним правилима
међународног права, потврђеним међународним уговорима или законом,
може поднети у року од шест месеци од дана објављивања одлуке у „Слу
жбеном гласнику Републике Србије“, ако од достављања појединачног акта
до подношења предлога или иницијативе за покретање поступка није про
текло више од две године (став 2).
5. Уставни суд је, на седници одржаној 21. априла 2010. године, донео
Одлуку IУз број 52/2008, којом је, између осталог, утврђено да одредбе чла
на 47. Закона о локалним изборима нису у сагласности са Уставом и потвр
ђеним међународним уговорима.
Одредбама члана 47. Закона о локалним изборима био је уређен ин
стит ут уговора између кандидата за одборника, односно одборника и под
носиоца изборне листе, којим се могло предвидети право подносиоца из
борне листе да у име одборника поднесе оставку на функцију одборника у
скупштини јединице локалне самоуправе и на основу кога је подносилац
изборне листе могао да слободно располаже мандатом одборника, а уређен
је био и инстит ут бланко оставке.
Уставни суд је оценио да се наведеним одредбама Закона, на основу ко
јих подносилац изборне листе може, располажући мандатом одборника,
одлучивати и о дужини трајања мандата одборника, односно о престан
ку мандата одборника, ограничава остварено право грађанина да буде би
ран, зајемчено одредбама члана 52. Устава. Наиме, право грађанина да бу
де биран утврђено Уставом и потврђеним међународним уговорима, према
схватању Уставног суда, подразумева и право на задржавање и несметано
уживање одборничког мандата у периоду на који је одборник изабран и га
рантовану заштит у од самовољног одузимања, односно престанка мандата
стеченог на изборима. С обзиром на то да се давањем овлашћења подноси
оцу изборне листе да слободно располаже мандатом одборника, фактички
даје овлашћење да арбитрерно одлучује о престанку одборничког манда
та, Уставни суд је утврдио да оспорене одредбе Закона нис у у сагласности
са наведеним одредбама Устава.
Поред тога, инстит ут „бланко оставке“ из члана 47. Закона, на основу
кога подносилац бланко оставке преноси овлашћење за подношење оставке
на подносиоца изборне листе, а подносилац изборне листе самостално од
лучује о томе да ли ће и када ће реализовати овлашћење да у име одборни
ка поднесе оставку, према оцени Уставног суда, није у складу са основним
правним принципом да изјава воље о оставци треба да одговара стварној
вољи носиоца јавне функције, нити уставном одређењу да јавна функција
може престати на лични захтев носиоца јавне функције. Уставни суд сма
тра да функција одборника, као и друга јавна функција, може увек преста
ти вољом њеног носиоца, али та воља мора да одговара стварној вољи од
борника у тренутку подношења оставке и да буде слободно изражена. У
сит уацији када стављање на располагање тзв. бланко оставке може пред
стављати услов да неко буде кандидован за одборника и када подносилац
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изборне листе самостално одлучује о томе да ли ће и када ће активирати
унапред потписану „бланко оставку“, Уставни суд је нашао да таква остав
ка не представља чин слободне воље одборника.
6. Полазећи од наведеног, Уставни суд констат ује да је оспорена пре
суда донета на основу одредбе члана 49. став 2, а у вези с одредбама члана
47. Закона о локалним изборима, којима је био уређен инстит ут уговора
између кандидата за одборника, односно одборника и подносиоца избор
не листе, а којим се могло предвидети право подносиоца изборне листе да
у име одборника поднесе оставку на функцију одборника у скупштини је
динице локалне самоуправе и на основу кога је подносилац изборне листе
имао право да слободно располаже мандатом одборника. Наиме, Окружни
суд у Смедереву је, одлучујући о жалби изјављеној због недоношења одлуке
Скупштине општине Велика Плана о престанку мандата одборника, овде
подносиаца уставне жалбе, донео оспорену прес уду којом је утврдио пре
станак њиховом мандата, са образложењем да су подносиоци уставне жал
бе закључењем уговора о регулисању међусобних односа са подносиоцем
изборне листе, пренели на подносиоца изборне листе и право да слободно
располаже њиховим мандатом одборника и да самостално одлучи да ли ће
реализовати добијена овлашћења и одреди време када ће то учинити, па
имајући у виду чињеницу да је уговор закључен у складу са одредбама чла
на 47. Закона о локалним изборима, то он производи правно дејство и под
носилац изборне листе подношењем оставке у име одборника, овде подно
силаца уставне жалбе, остварује своје право из уговора.
Међутим, Уставни суд оцењује да је оспорени појединачни акт донет у
складу са тада важећим одредбама Закона о локалним изборима, али да је
овим актом повређено пасивно изборно право подносилаца уставне жал
бе зајемчено одредбама члана 52. Устава. Чињеница да су судови или дру
ги државни органи и организације којима су поверена јавна овлашћења
поступали и доносили одлуке које су биле у складу са тада важећим зако
ном, не значи да тим одлукама нис у могла бити повређена уставна права
оних лица о чијим правима, обавезама или на закону заснованом интере
су је одлучивано. Наиме, уређивањем инстит ута уговора који за предмет
има располагање одборничким мандатом, законодавац је на посредан на
чин изменио Уставом опредељену природу представничког мандата и фак
тички увео прикривени императивни мандат одборника, али не у однос у
на оне које по Уставу одборник представља – који су га изабрали и који су
му поверили мандат, већ у однос у на политичку странку, односно другог
овлашћеног предлагача на чијој је листи кандидован за одборника. Ово је
за последицу имало да је не само подносиоцима уставне жалбе, него и ве
ликом броју других лица повређено пасивно изборно право, односно пра
во да несметано уживају одборнички мандат у периоду на који су изабрани.
По оцени Уставног суда, сама чињеница да стављање на располагање
тзв. бланко оставке може представљати услов да неко буде кандидован за
одборника, доводи до закључка да то није чин слободне воље одборника. Да
ље, полазећи од тога да је подносиоцима уставне жалбе, у суштини, мандат
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престао на основу одлуке подносиоца изборне листе да реализује своје пра
во из уговора, то произлази да је подносиоцима уставне жалбе повређено
пасивно изборно право, које, поред тога што подразумева право сваког да
буде биран, подразумева и право сваког да задржи и несметано ужива од
борнички мандат у периоду на који је изабран и гарант ује му и заштит у од
самовољног одузимања, односно престанка мандата стеченог на изборима.
Из наведених разлога, Уставни суд је на седници одржаној 21. апри
ла 2010. године и донео Одлуку 1Уз број 52/2008, којом је, између осталог,
утврђено да одредбе члана 47. Закона о локалним изборима нис у у сагла
сности са Уставом и потврђеним међународним уговорима, на који начин
је одредбе закона на основу којих је донет оспорени појединачни акт укло
нио из правног поретка. Међутим, заштита уставног права подносиоцима
уставне жалбе не може се ускратити само због тога што су одредбе Зако
на за које је утврђено да нис у у сагласности с Уставом престале да важе да
ном објављивања Одлуке Суда у “Службеном гласнику Републике Србије”.
Ово стога што наведена Одлука Уставног суда, управо супротно, указује на
основаност тврдње подносилаца уставне жалбе о повреди њиховог Уставом
зајемченог права оспореним појединачним актом. У случају да подносио
ци нис у уставном жалбом оспорили акт о престанку одборничког манда
та, имали би право да, сагласно одредбама члана 61. Закона о Уставном су
ду, траже од надлежног органа измену тог појединачног акта.
7. На основу изложеног и одредаба члана 89. ст. 1. и 2. Закона о Устав
ном суду, Уставни суд је уставну жалбу усвојио и утврдио да је оспореном
прес удом подносиоцима уставне жалбе повређено изборно право из чла
на 52. Устава. Разматрајући захтев подносилаца уставне жалбе за отклања
ње штетних последица проузрокованих повредом њиховог Уставом зајем
ченог права, Уставни суд је оценио да су у конкретном случају последице
учињене повреде такве природе да их треба отклонити на начин на који се
отклањају последице настале услед примене општег акта за који је одлуком
Уставног суда утврђено да није у сагласности с Уставом, општеприхваће
ним правилима међународног права, потврђеним међународним уговором
или законом, а то је измена коначног или правноснажног појединачног ак
та. Стога је Управном суду, као надлежном органу, наложено да у року од
30 дана од дана достављања ове одлуке, измени оспорени појединачни акт
којим је утврђен престанак мандата подносилаца уставне жалбе, а у складу
са ставовима Суда израженим у овој одлуци. С обзиром на наведено, при
меном одредбе члана 89. став 2. Закона о Уставном суду, одлучено је као у
тачки 2. изреке. Исти став Уставног суда изражен је у већем броју предме
та (нпр. у одлукама Уж-1241/2008 од 23. јуна 2011. године и Уж-1371/2008
од 23. јуна 2011. године).
8. Полазећи од изнетог, Уставни суд је, на основу одредбе члана 45. тач
ка 9) Закона о Уставном суду, одлучио као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-748/2009 од 8. децембра 2011. године
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Повреда права на слободу окупљања из члана 54. став 1.
и права на правно средство
из члана 36. став 2. Устава,
а у вези са чланом 22. став 1. Устава
Уставни суд донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се уставна жалба Драгане Вучковић, Душана Косановића, Ма
рије Савић, Мајде Пуаче и Милице Ђорђевић и утврђује да су решењем Ди
рекције полиције Министарства унутрашњих послова Републике Србије
03 број 8988/09-20 од 19. септембра 2009. године повређена права подно
силаца уставне жалбе на слободу окупљања из члана 54. став 1. Устава Ре
публике Србије и на правно средство из члана 36. став 2. Устава, а у вези са
чланом 22. став 1. Устава, док се у преосталом делу уставна жалба одбија.
2. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Образложење
1. Драгана Вучковић, Душан Косановић, Марија Савић, Мајда Пуача и
Милица Ђорђевић, сви из Београда, поднели су Уставном суду 19. октобра
2009. године, преко пуномоћника проф. др Војина Димитријевића, дирек
тора Београдског центра за људска права из Београда, уставну жалбу про
тив решења Дирекције полиције Министарства унутрашњих послова Ре
публике Србије 03 број 8988/09-20 од 19. септембра 2009. године и радњи
пропуштања државних органа – Министарства унутрашњих послова да
спрече насиље над учесницима „Поворке поноса“ од стране трећих лица
и да им обезбеде судску заштит у и ефикасно правно средство, због повре
де начела забране дискриминације и судске заштите људских и мањинских
права из чл. 21. и 22. Устава Републике Србије, као и права на правно сред
ство и права на слободу окупљања, зајемчених одредбама члана 36. став 2.
и члана 54. Устава. Подносиоци уставне жалбе су истовремено истакли и
повреде начела и права из чл. 11, 13. и 14. Европске конвенције за заштит у
људских права и основних слобода.
У уставној жалби се, поред осталог, наводи:
– да су, полазећи од потребе да се проблеми са којима се свакодневно
суочава лезбејска-геј-бисекс уална-трансродна (ЛГБТ) популација у Срби
ји учине видљивим и да се, кроз сарадњу и притисак на државне инстит у
ције и органе, цивилни сектор и јавно мњење, крене у њихово решавање,
удружење грађана Геј-стрејт алијанса и Лабрис – организација за лезбејска
људска права потписале 31. марта 2009. године „Меморандум о сарадњи“
са циљем да организују „Поворку поноса“ 2009. године и да су формирале
Организациони одбор „Поворке поноса“ (у даљем тексту: ОО) и усагласи
ле Акциони план о организовању ове манифестације;
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– да је скуп први пут превремено пријављен 26. маја 2009. године за 8.
август 2009. године надлежној полицијској станици Стари град од стране
удружења грађана Геј-стрејт алијанса, које је одмах затим искључено из ОО
и убрзо повукло пријаву;
– да је ОО 5. јуна 2009. године ангажовао стручњаке са Факултета без
бедности, на челу са др З.Д. да израде безбедносну процену скупа којом су
обрађена општа безбедносна сит уација, потенцијални носиоци угрожава
ња скупа, начин угрожавања скупа, предвиђени локација и дат ум одржа
вања скупа и дати предлози превентивних мера које је требало предузети
ради заштите скупа, пошто је „Поворка поноса“ процењена као скуп висо
ког ризика, као и да је 17. августа 2009. године безбедносна процена скупа
коју су сачинили стручњаци са Факултета безбедности и која је званично
прослеђена Министарству унутрашњих послова;
– да је скуп поново пријављен 9. јула 2009. године за 20. септембар 2009.
године у 13.00 часова на платоу испред Филозофског факултета са шетњом
кроз улицу Васе Чарапића, преко Трга Републике до Кнез Михаилове ули
це и назад до платоа код Филозофског факултета, од стране удружења гра
ђана Queer ia – Центар за промоцију култ уре ненасиља и равноправности;
– да је у међувремену, 17. јула 2009. године, директору полиције Мини
старства унутрашњих послова послат допис са молбом да закаже састанак
у вези са обезбеђивањем скупа, али писмени одговор никада није добијен;
– да је 21. јула 2009. године јавности објављен дат ум одржавања „По
ворке поноса“ за 20. септембар 2009. године;
– да је 31. августа 2009. године скуп поново пријављен због изласка Qu
eerie из ОО, за исти дат ум и место, овај пут од стране осам физичких ли
ца која су чинила ОО;
– да је 11. септембра 2009. године Градској општини Стари град која је
надлежна за послове из комуналне области, предата пријава скупа у покре
ту, а да је пријава поднета и градском Секретаријат у за саобраћај због по
себне организације саобраћаја за време скупа;
– да је 17. септембра 2009. године Секретаријат за саобраћај дао сагла
сност да се уз асистенцију Министарства унутрашњих послова може из
вршити посебна организација саобраћаја уз испуњење одређених услова,
уз навођење да подносилац захтева сноси све проистекле трошкове као и
увећане трошкове осталих организација и грађана који су последица одр
жавања манифестације;
– да је у периоду од 11. августа 2009. године до 19. септембра 2009. годи
не одржано више састанака са надлежнима из Министарства унутрашњих
послова, као и појединим министрима, ради договора о обезбеђењу скупа;
– да је 19. септембра 2009. године у 10.00 часова ујутро одржан састанак
ОО са председником Владе Републике Србије, који је предложио померање
скупа на Ушће, без конкретног објашњења на који начин би тамо скуп мо
гао бити заштићен, након чега је представницима ОО уручено оспорено ре
шење Министарства унутрашњих послова, којим се по први пут званично
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објављује да Министарство мења локацију скупа, односно да га индирект
но забрањује због „екстремно високог ризика“.
Из свега наведеног подносиоци уставне жалбе закључују, дајући детаљ
но образложење за своје тврдње, следеће:
– да је држава одговорна за кршење слободе окупљања, јер је полиција
оспореним решењем de facto забранила одвијање „Поворке поноса“ на за то
пријављеној локацији у центру Београда и јер није испунила своју позитив
ну обавезу да учеснике у том скупу, међу којима су и подносиоци уставне
жалбе, заштити од трећих лица, пре свега од екстремних националистич
ких организација, које су желеле насилно да спрече „Поворку поноса“, ка
ко су то већ учинили приликом прве геј параде 2001. године;
– да је држава одговорна за кршење забране дискриминације зато што
постоје основани разлози за веровање да државни органи нис у заштитили
слободу окупљања подносилаца уставне жалбе из сопствених дискримина
торских побуда и зато што су пропустили да испуне своју позитивну оба
везу и заштите подносиоце уставне жалбе од дискриминаторског поступа
ња трећих лица због њихове другачије секс уалне оријентације;
– да је држава одговорна за кршење права подносилаца уставне жалбе
на судску заштит у и ефикасно правно средство, због начина и времена до
ношења решења о промени локације, односно забране „Поворке поноса“
од стране полиције, те подносиоци нис у могли да се жале ниједном дру
гом државном органу, а посебно не суду, ради благовременог поништава
ња наведене забране и одржавања „Поворке поноса“ на планираном месту
и у планирано време.
Подносиоци уставне жалбе су предложили да Уставни суд уставну жал
бу усвоји, поништи оспорено решење, утврди повреду означених начела и
права и накнаду нематеријалне и материјалне штете подносиоцима устав
не жалбе, те нареди државним органима, пре свега Министарству унутра
шњих послова, Влади, Републичком јавном тужилаштву и другим тужи
лачким и правос удним органима, да током организације следеће „Поворке
поноса“ предузму све разумне и примерене мере да обезбеде њено одвија
ње и да спрече акте дискриминације.
2. Сагласно члану 170. Устава Републике Србије, уставна жалба се може
изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или ор
ганизација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или
ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом, ако су
исцрпљена или нису предвиђена друга правна средства за њихову заштит у.
У току поступка пружања уставнос удске заштите, поводом испитива
ња основаности уставне жалбе у границама истакнутог захтева, Уставни
суд утврђује да ли је у поступку одлучивања о правима и обавезама под
носиоца уставне жалбе повређено или ускраћено његово Уставом зајемче
но право или слобода.
3. Уставни суд је у спроведеном поступку, на основу документације при
ложене уз уставну жалбу и одговора Министарства унутрашњих послова
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– Дирекција полиције – Управа полиције 03/5 број 212-1714/09-32 од 13. ок
тобра 2011. године, утврдио следеће чињенице и околности од значаја за
одлучивање у овом уставнос удском предмет у:
Удружење грађана Геј-стрејт алијанса и Лабрис – организација за ле
збејска људска права потписале су 31. марта 2009. године „Меморандум о
сарадњи“ са циљем да организују Поворку поноса 2009. године. Тим пово
дом је формиран ОО „Поворке поноса“ и усаглашен је Акциони план о ор
ганизовању ове манифестације.
Центар за промоцију култ уре ненасиља и равноправности Queeria је 9.
јула 2009. године доставио Министарству унутрашњих послова – Одеље
њу унутрашњих послова Стари град пријаву за јавну манифестацију, скуп
у покрет у „Поворка поноса 2009”, за 20. септембар 2009. године, од 13.00 до
16.00 часова, са бројем учесника око 300. У пријави је као место одржавања
скупа означен плато испред Филозофског факултета са шетњом кроз ули
цу Васе Чарапића, преко Трга Републике до Кнез Михаилове улице и назад
до Платоа код Филозофског факултета. ОО „Поворка поноса 2009. године“
је 17. јула 2009. године послао допис директору полиције М.В, са молбом
да закаже састанак у вези са обезбеђивањем скупа, јер је сматрао да ће овај
скуп имати висок ризик. Истовремено, указали су и да „Поворка поноса“
представља миран политички скуп лезбејки, гејова, бисекс уалних и тран
сродних особа, њихових пријатеља, родитеља и сарадника у борби против
дискриминације којим се изражава протест због неравноправног положа
ја у коме се ЛГБТ особе налазе.
Јавност је 21. јула 2009. године обавештена о дат уму одржавања „По
ворке поноса“.
Скуп „Поворка поноса” је поново пријављен 31. августа 2009. године
Министарству унутрашњих послова, због изласка удружења Queeriа из ОО.
Скуп је пријављен за исти дат ум и место од стране осам физичких лица ко
ја су чинила ОО, међу којима су и сви подносиоци уставне жалбе.
Чланови ОО су 16. септембра 2009. године поднели Градској општини
Стари град – Одељењу за комуналне послове и комуналну инспекцију при
јаву скупа у покрет у. Пријава скупа у покрет у поднета је и градском Секре
таријат у за саобраћај, који је 17. септембра 2009. године, актом ИВ-02 број
344.6-294/09, дао сагласност да се „дана 20. септембра 2009. године у пери
оду од 11.00 до 14.00 часова, уз асистенцију Министарства унутрашњих
послова може извршити посебна организација саобраћаја на континуи
рано повезаним деоницама улица на потезу Васина, Трг Републике и Кнез
Михаиловом“, уз испуњење одређених услова и уз навођење да „подноси
лац захтева сноси све проистекле трошкове као и увећане трошкове оста
лих организација и грађана који су последица одржавања манифестације“.
Министарство унутрашњих послова – Дирекција полиције је 19. сеп
тембра 2009. године донело оспорено решење 03 број 8988/09-20 „сазива
чу јавног скупа под називом „Поворка поноса“ о промени локације, тј. да
се јавни скуп одржи у парку пријатељства Ушће на Новом Београду или на
платоу испред Палате Србије, сходно Решењу о одређивању простора за
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окупљање грађана у Београду („Службени лист града Београда“, број 13/97)“.
У образложењу оспореног решења је, поред осталог, наведено да „сагледава
јући укупно стање безбедности на територији града Београда, као и најаве
више неформалних група и удружења грађана да ће по сваку цену настоја
ти да насилно спрече одржавање најављеног скупа, постоје велики безбед
носни ризици и претња за одржавање јавног скупа у центру града”. У оспо
реном решењу није наведена поука о правном леку.
Из навода уставне жалбе произлази да су пре доношења оспореног ре
шења подносиоци уставне жалбе, као чланови ОО „Поворке поноса“ имали
неколико контаката са одговорним лицима из Министарства унутрашњих
послова, и то: 11. августа 2009. године, 11. септембра 2009. године, 14. сеп
тембра 2009. године, 15. септембра 2009. године, 17. и 18. септембра 2009.
године, а и 19. септембра 2009. године са председником Владе.
Из одговора на уставну жалбу Министарства унутрашњих послова –
Дирекција полиције (у даљем тексту: Министарство) произлази: да је Ми
нистарство након пријема пријаве разматрало испуњеност законских услова
и извршило безбедносну процену за одржавање наведеног скупа; да је пред
узето низ мера и активности у циљу одржавања наведеног скупа без нару
шавања јавног реда и мира и угрожавања живота и имовине људи (без на
вођења које су конкретне мере и активности предузете и када); да је са ОО
„Поворке поноса” одржано више састанака како би се пронашло решење да
се пријављени скуп одржи, а да се његовим одржавањем не угрозе, односно
не доведу у питање живот и здравље људи или имовина; да су предузима
не и друге активности из делокруга рада Министарства ради прикупљања
оперативних сазнања и информација о озбиљности претњи и најава екс
тремних група и организација да ни по коју цену неће дозволити одржава
ње наведеног скупа; да су прибављени подаци од подручних полицијских
управа и Безбедносно информативне агенције указивали да одржавање на
веденог скупа прате веома високи безбедносни ризици; да су током одржа
вања заједничких састанака са представницима ОО разматране могућно
сти „да се, евент уално, одржавање јавног скупа привремено одложи а да се
у том периоду, кроз средства јавног информисања, панел дискусије и три
бине на којима би учествовали припадници ЛГБТ особа оствари повољни
ја друштвена клима за одржавање скупа са мање безбедносних ризика”; да
је на заједничким састанцима разматрана могућност да се јавни скуп одр
жи на Ушћу или неком другом месту на коме би обезбеђење скупа могло
да се изврши са мање ризика по безбедност учесника скупа, грађана и по
лицијских службеника; да је након прикупљања података и информација
дошло до процене да ће, и поред ангажовања потребног броја полицијских
службеника и опреме за обезбеђење скупа, доћи до насиља и нарушавања
јавног реда и мира у већем обиму, посебно имајући у виду место одржава
ња јавног скупа – центар града, на коме постоје отежавајући фактори обез
беђења; да је одлука о промени места одржавања скупа донета искључиво
из безбедносних разлога, јер се на том месту скуп могао одржати и обез
бедити са знатно мањим ризицима. На крају одговора се закључује да су
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овакве процене биле оправдане и тачне, на шта указује и обим насиља ис
казан приликом одржавања „Параде поноса” 2010. године у Београду, „иа
ко је став грађана и антигеј активиста за одржавање овог скупа био знатно
либералнији него 2009. године”.
4. Одредбама члана 21. Устава Републике Србије утврђено је: да су пред
Уставом и законом сви једнаки (став 1); да свако има право на једнаку за
конску заштит у, без дискриминације (став 2); да је забрањена свака дис
криминација, непосредна или посредна, по било ком основу, a нарочито по
основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења,
вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, култ уре,
језика, старости и психичког или физичког инвалидитета (став 3); да се не
сматрају дискриминацијом посебне мере које Република Србија може уве
сти ради постизања пуне равноправности лица или групе лица која су су
штински у неједнаком положају са осталим грађанима (став 4).
Према члану 22. став 1. Устава, свако има право на судску заштит у ако
му је повређено или ускраћено неко људско или мањинско право зајемче
но Уставом, као и право на уклањање последица које су повредом настале.
Чланом 36. став 2. Устава се утврђује да свако има право на жалбу или
друго правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом праву,
обавези или на закону заснованом интерес у.
Одредбе члана 54. Устава утврђују: да је мирно окупљање грађана сло
бодно (став 1); да окупљање у затвореном простору не подлеже одобрењу,
ни пријављивању (став 2); да се зборови, демонстрације и друга окупља
ња грађана на отвореном простору пријављују државном органу, у складу
са законом (став 3); да се слобода окупљања може законом ограничити са
мо ако је то неопходно ради заштите јавног здравља, морала, права других
или безбедности Републике Србије (став 4).
Према члану 198. став 2. Устава, законитост коначних појединачних
аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону заснованом инте
рес у подлеже преиспитивању пред судом у управном спору, ако у одређе
ном случају законом није предвиђена другачија судска заштита.
С обзиром на то да се означене одредбе чл. 11, 13. и 14. Европске конвен
ције за заштит у људских права и основних слобода, по својој суштини, не
разликују од одредаба члана 21, члана 36. став 2. и члана 54. Устава, Уставни
суд је истакнуте повреде начела и права ценио у однос у на одредбе Устава.
Законом о окупљању грађана („Службени гласник РС“, бр. 51/92, 53/93,
67/93, 17/99, 33/99 и 48/94, „Службени лист СРЈ“, број 21/01 и „Службени
гласник РС“, бр. 29/01 и 101/05) прописано је: да су окупљања грађана сло
бодна и да се остварују на начин прописан овим законом (члан 1); да се оку
пљањем грађана, у смислу овог закона, сматра сазивање и одржавање збо
ра или другог скупа на за то примереном простору (у даљем тексту: јавни
скуп), да се простором примереним за јавни скуп сматра простор који је
приступачан и погодан за окупљање лица чији број и идентитет нис у уна
пред одређени и на коме окупљање грађана не доводи до ометања јавног
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саобраћаја, угрожавања здравља, јавног морала или безбедности људи и
имовине, те да се простором примереним за јавни скуп сматра и простор
на коме се одвија јавни саобраћај превозним средствима кад је могуће до
датним мерама обезбедити привремену измену режима саобраћаја, као и за
штит у здравља и безбедност људи и имовине, за шта се обезбеђују средства
у складу с овим законом, али да се јавни скуп не може одржавати у близи
ни Савезне скупштине и Народне скупштине Републике Србије непосред
но пре и у време њиховог заседања и да се актом општине, односно града
одређују простори из ст. 2. и 3. овог члана, с тим да се на простору из става
3. овог члана јавни скуп се може одржавати од 8 до 14 и 18 до 23 сата и мо
же трајати најдуже три сата (члан 2); да се јавни скуп може пријавити и од
вијати као кретање учесника јавног скупа на одређеном простору (у даљем
тексту: јавни скуп у покрет у) и да се јавни скуп у покрет у на простору из
члана 2. став 3. може одвијати само непрекинутим кретањем, осим на ме
сту поласка и завршетка (члан 3); да пријаву за одржавање јавног скупа мо
же поднети свако физичко, односно правно лице (у даљем тексту: сазивач)
(члан 4. став 1); да је за одржавање реда на јавном скупу одговоран сазивач
и да послове заштите личне и имовинске сигурности учесника јавног скупа
и других грађана, одржавање јавног реда и мира, безбедности саобраћаја и
друге послове који се односе на обезбеђивање јавног скупа обавља Мини
старство унутрашњих послова (члан 5. ст. 1. и 2); да пријаву за одржавање
јавног скупа сазивач подноси Министарству унутрашњих послова – орга
низационој јединици на подручју одржавања јавног скупа (у даљем тексту:
надлежни орган), најкасније 48 сати пре времена за које је јавни скуп за
казан; да пријаву за одржавање јавног скупа из члана 2. став 3. овог зако
на, сазивач подноси надлежном органу најкасније пет дана пре времена за
које је јавни скуп заказан, да се пријава подноси лично или препорученом
пошиљком и да мора бити потписана, да рок за пријаву поднет у препору
ченом пошиљком тече од дана приспећа пошиљке, да пријава садржи про
грам и циљ јавног скупа, податке о одређеном месту, времену одржавања и
трајању јавног скупа и податке о мерама које сазивач предузима за одржа
вање реда у редарској служби коју ради тога организује, са проценом броја
учесника јавног скупа, да пријава јавног скупа у покрет у садржи и детаљ
но одређену трас у кретања, место поласка и место завршетка и да копију
пријаве сазивач истовремено доставља надлежном органу општине, одно
сно града из члана 5. став 3. овог закона (члан 6).
Одредбама члана 9. наведеног закона прописано је: да ће надлежни ор
ган привремено забранити одржавање јавног скупа који је усмерен на на
силно мењање Уставом утврђеног поретка, нарушавање територијалне це
ловитости и независности Републике Србије, кршење Уставом зајемчених
слобода и права човека и грађанина, изазивање и подстицање национал
не, расне и верске нетрпељивости и мржње (став 1); да ће о привременој
забрани јавног скупа надлежни орган обавестити сазивача најкасније у ро
ку од 12 сати пре времена за које је скуп заказан (став 2); да ће надлежни
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орган у року из става 2. овог члана упутити месно надлежном окружном
суду образложен захтев за одлучивање о забрани јавног скупа из разлога
садржаних у ставу 1. овог члана (у даљем тексту: захтев) (став 3).
Чланом 11. истог закона прописано је: да надлежни орган може да за
брани одржавање јавног скупа ради спречавања ометања јавног саобра
ћаја, угрожавања здравља, јавног морала или безбедности људи и имови
не (став 1), да је о забрани одржавања јавног скупа надлежни орган дужан
да обавести сазивача најкасније 12 сати пре времена за које је скуп зака
зан (став 2); да жалба на забрану из става 1. овог члана не одлаже изврше
ње решења (став 3).
Решењем о одређивању простора за окупљање грађана у Београду („Слу
жбени лист града Београда“, број 13/97), поред осталог, предвиђено је: да се
овим решењем, у складу са Законом, одређују простори примерени за оку
пљање грађана у Београду и начин плаћања кауције (I); да се као простори
примерени за окупљање грађана у Београду, на којима окупљање грађана
не доводи до ометања јавног саобраћаја, угрожавања здравља, или безбед
ности људи и имовине, одређују, поред осталих, Парк пријатељства, повр
шине 130.000 м2 са могућношћу окупљања до 400.000 грађана и плато код
новог Филозофског факултета, површине 2.600 м2, са могућношћу окупља
ња до 10.000 грађана (II тач. 2) и 5)); да се јавни скуп у покрет у може одви
јати на простору на коме се не омета јавни саобраћај и на простору на ко
ме се одвија јавни саобраћај, а од места поласка до места завршетка скупа
могуће је обезбедити привремену измену режима саобраћаја, као и зашти
ту здравља и безбедности људи и имовине (IV тачка 1)).
5. Испит ујући постојање Уставом и Законом утврђених претпоставки
за одлучивање о овој уставној жалби, Уставни суд је претходно констато
вао да је уставна жалба изјављена против решења Дирекције полиције Ми
нистарства унутрашњих послова Републике Србије 03 број 8988/09-20 од
19. септембра 2009. године и радњи пропуштања државних органа Мини
старства унутрашњих послова да спрече насиље над учесницима „Повор
ке поноса“ од стране трећих лица и да им обезбеде судску заштит у и ефи
касно правно средство.
Имајући у виду одредбе члана 170. Устава и члана 82. Закона о Устав
ном суду, као и досадашњу пракс у Уставног суда и правне ставове у посту
пању по уставним жалбама који су усвојени на седницама Уставног суда
од 30. октобра 2008. године и 2. априла 2009. године, Суд налази да је по
требно испитати постојање три претпоставке за одлучивање о овој устав
ној жалби, и то: 1) да ли је уставна жалба допуштена ratione personae; 2) да
ли је уставна жалба допуштена ratione materiae и 3) да ли су исцрпљена сва
правна средства пре изјављивања уставне жалбе.
Испит ујући постојање прве претпоставке, Уставни суд је констатовао
да су подносиоци уставне жалбе физичка лица која су, поред осталих лица,
пријавила скуп „Поворка поноса“ 31. августа 2009. године, чије (не)одржа
вање је предмет оспоравања. Такође, имајући у виду да се садржина оспоре
ног решења Министарства којим је промењена локација одржавања скупа
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односи на сазиваче јавног скупа, то је Уставни суд оценио да су подносио
ци уставне жалбе активно легитимисани за подношење уставне жалбе, од
носно да је уставна жалба допуштена ratione personae.
Разматрајући питање допуштености уставне жалбе ratione materiae,
Уставни суд је утврдио да је садржина оспореног решења Министарства у
директној вези, пре свега, са остваривањем Уставом зајемчене слободе оку
пљања, те је оценио да оспорени акт и са њим повезане оспорене радње,
представљају појединачни акт и радње у смислу члана 170. Устава и члана
82. Закона о Уставном суду.
Приликом испитивања постојања услова да ли су у конкретном случа
ју подносиоци уставне жалбе искористили редовна правна средства за за
штит у својих права, односно да ли су била предвиђена друга правна сред
ства која су подносиоци могли користити пре изјављивања уставне жалбе,
Уставни суд констат ује да Законом о окупљању грађана није предвиђена
могућност доношења решења о промени места одржавања пријављених
скупова, те самим тим Законом није прописано ни правно средство про
тив таквог решења. Такође, Уставни суд указује да у оспореном решењу ни
је наведена поука о правном леку. Чак и да су подносиоци уставне жалбе
користили неко правно средство, о њему сасвим сигурно не би могло бити
одлучено благовремено, до 20. септембра 2009. године у 11.00 часова за ка
да је заказан почетак скупа, јер би донета одлука о правном средству има
ла post-hoc карактер, па не би могла да обезбеди адекватну и благовремену,
а самим тим и делотворну заштит у у вези са повредом слободе окупљања.
Следом наведеног, Уставни суд сматра да подносиоци уставне жалбе нис у
у овом случају могли да обезбеде одговарајућу заштит у својих права пре
подношења уставне жалбе.
Сагласно изложеном, Уставни суд је оценио да постоје Уставом и Зако
ном утврђене претпоставке за одлучивање о овој уставној жалби.
6. Полазећи од навода и разлога уставне жалбе, захтева који су у њој
истакнути и утврђеног чињеничног стања, Уставни суд указује на следеће:
Слобода окупљања не представља апсолутно право, већ трпи одређена
ограничења у случајевима који су прописани чланом 54. Устава.
Одредбом члана 54. став 4. Устава утврђено је да се слобода окупљања
може законом ограничити само ако је то неопходно ради заштите јавног
здравља, морала, права других или безбедности Републике Србије.
Прво ограничење слободе окупљања односи се на захтев да окупљање
буде мирно, што подразумева начин на који се организује један скуп и на
коме се изражавају одређена мишљења, идеје и ставови. Под мирним оку
пљањем не подразумева се садржина изнетог мишљења. Уколико се на не
ком скупу изражава мишљење које представља говор мржње или којим се
позива на рат или дискриминацију, онда се мора поставити јасна линија
разграничења између права на слободу окупљања и права на слободу из
ражавања.
Остала ограничења слободе окупљања односе се на потребу заштите
јавног здравља, морала, права других или безбедности Републике Србије.
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Слобода окупљања у Републици Србији уређена је Законом о окупљању
грађана из 1992. године. Према наведеном закону, под окупљањем грађана
се сматра сазивање и одржавање збора или другог скупа на за то примере
ном месту (члан 2. став 1). Устав и Закон не предвиђају обавезно приба
вљање дозволе за одржавање јавног скупа. То значи да се на одржавање
јавних скупова не примењује систем дозволе, већ систем пријаве. Уколи
ко скуп треба да се одржи на месту на коме се одвија јавни саобраћај, скуп
се мора пријавити најкасније пет дана пре времена за које је заказан. Уко
лико се ради о скупу у покрет у, у пријави се морају навести траса кретања,
место поласка и место завршетка скупа. Закон изричито одређује простор
који је примерен за јавни скуп. Места на којима се јавни скупови могу одр
жавати ближе се уређују актима општине, односно града. Такав акт у Бео
граду представља Решење о одређивању простора за окупљање грађана, у
коме су таксативно наведена места на којима се јавни скупови могу одви
јати без угрожавања и измештања саобраћаја, као и она места која захте
вају привремено измештање јавног саобраћаја.
Законом су прописана два различита поступка у којима се може забра
нити одржавање пријављеног јавног скупа. Први, који се односи на привре
мену забрану одржавања јавног скупа који је усмерен на насилно мењање
Уставом утврђеног поретка, нарушавање територијалне целовитости и не
зависности Републике Србије, кршење Уставом зајемчених слобода и пра
ва човека и грађанина, изазивање и подстицање националне, расне и вер
ске нетрпељивости и мржње. Други се односи на забрану јавног скупа који
би могао да омета јавни саобраћај или да угрози здравље, јавни морал и
безбедност људи и имовине. У оба случаја прописан је правни лек против
донетих решења.
У конкретном случају, Уставни суд констат ује:
1) да је скуп под називом „Поворка поноса“ био благовремено и уред
но пријављен и да су надлежни органи дали сагласност да се скуп одржи
20. септембра 2009. године, од 11.00 до 14.00 часова, „на континуирано по
везаним деоницама улица на потезу Васина, Трг Републике и Кнез Михаи
лова“, из чега неспорно произлази да су државни органи сматрали да нема
ни једног од основа утврђених Уставом и прописаних законом да се огра
ничи окупљање, односно забрани одржавање скупа;
2) да је пријављено место одржавања скупа, плато код Филозофског
факултета, предвиђено Решењем о одређивању простора за окупљање гра
ђана у Београду као место које је примерено за окупљање до 10.000 грађа
на (II тач. 2) и 5));
3) да је оспореним решењем Министарства од 19. септембра 2009. го
дине промењено место одржавања скупа на Парк пријатељства (Ушће) или
на плато испред Палате Србија, јер је Министарство проценило да је одр
жавање скупа на пријављеној локацији „са аспекта безбедности екстрем
но високог ризика и да може доћи до нарушавања јавног реда и мира у ве
ћем обиму на територији града Београда...“;
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4) да Законом о окупљању грађана није предвиђено овлашћење Мини
старства за доношење решења о промени места одржавања пријављених
скупова који нис у забрањени.
Дакле, оспореним решењем Министарства промењена је локација одр
жавања скупа „Поворка поноса“, те није експлицитно онемогућено мирно
окупљање ЛГБТ популације. Међутим, Уставни суд је оценио да је доноше
њем оспореног решења, и то само један дан пре заказаног скупа, заправо,
ограничено право на мирно окупљање учесника пријављеног скупа. Доно
шењем оспореног решења „о промени локације одржавања скупа“, које не
ма правно утемељење у позитивним законским прописима, Министарство
је заправо онемогућило учеснике скупа да се окупе на месту на коме су же
лели, а које је, сагласно Решењу о одређивању простора за окупљање гра
ђана у Београду, предвиђено и дозвољено.
Имајући у виду чињеницу да доношење оспореног решења није било
предвиђено законом, као и да је исто донето и подносиоцима уставне жал
бе достављено 19. септембра 2009. године, дакле 24 часа пре одржавања
скупа, те да подносиоци уставне жалбе нис у имали на располагању правно
средство којим би побијали законитост оспореног решења, Уставни суд је
утврдио да је оспореним решењем Министарства подносиоцима повређе
но право на слободу окупљања из члана 54. став 1. Устава и право на прав
но средство из члана 36. став 2. Устава. Будући да, према одредби члана 198.
став 2. Устава, законитост коначних појединачних аката којима се одлучу
је о правима лица подлеже преиспитивању пред судом у управном спору,
а да у конкретном случају таква судска заштита подносиоцима није обез
беђена, Уставни суд је оценио да су подносиоцима уставне жалбе право на
слободу окупљања и право на правно средство повређени у вези са наче
лом судске заштите из члана 22. став 1. Устава.
Уставни суд је нашао да је, у суштини, оспорена радња Министарства да
подносиоцима уставне жалбе обезбеди судску заштит у и ефикасно правно
средство, конзумирана утврђеним повредама права која су извршена оспо
реним појединачним актом Министарства.
У погледу оспорених радњи пропуштања државних органа да спрече
насиље над учесницима „Поворке поноса“ од стране трећих лица, Устав
ни суд је констатовао да потенцијална претња насиљем према учесницима
скупа који није одржан, не представља довољан основ за тврдњу о повре
ди уставних права подносилаца означеном радњом.
7. Полазећи од свега до сада изнетог, Уставни суд је у овом делу устав
ну жалбу усвојио, сагласно одредби члана 89. став 1. Закона о Уставном су
ду („Службени гласник РС“, број 109/07) и одлучио као у првом делу тач
ке 1. изреке.
На основу члана 89. став 2. Закона о Уставном суду, Уставни суд је у
тачки 2. изреке одлучио да се правично задовољење подносилаца устав
не жалбе због констатованих повреда права, у конкретном случају, оства
ри објављивањем ове Одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“.

660

БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

Наиме, Уставни суд је оценио да је суштина повређених права такве при
роде да се правично задовољење не би могло постићи накнадом нематери
јалне и материјалне штете подносиоцима уставне жалбе, с обзиром на то
да они нис у били једини сазивачи скупа, а посебно имајући у виду и права
других лица која су била потенцијални учесници скупа.
8. Оцењујући постојање повреде члана 21. Устава, Уставни суд и у овом
уставнос удском предмет у констат ује да забрана дискриминације предста
вља једно од основних начела на којима почива остваривање свих Уставом
зајемчених људских и мањинских права и слобода. Стога је повреда начела
забране дискриминације акцесорне природе, односно она може бити веза
на само за истовремено учињену повреду или ускраћивање неког одређе
ног уставног права или слободе. Да би Уставни суд у поступку по уставној
жалби могао да цени да ли је оспореним појединачним актом или радњом
дошло до дискриминације подносиоца уставне жалбе, наводи о учињеној
дискриминацији морају бити у вези са повредом или ускраћивањем кон
кретног људског или мањинског права или слободе.
У конкретном случају, нес умњиво је да се наводи о повреди начела за
бране дискриминације могу довести у везу са повредом, односно ускраћи
вањем права на слободу окупљања. Дакле, члан 21. Устава се може довести
у везу са околностима овог случаја.
Уставни суд, пре свега, истиче да сексуална оријентација, иако није екс
плицитно наведена као основ дискриминације у члану 21. став 3. Устава,
нес умњиво потпада под наведену одредбу Устава, будући да она гарант ује
да су пред Уставом и законом сви једнаки и да је свака дискриминација за
брањена, по било ком основу, па дакле и по основу секс уалне оријентације
(видети прес уду Европског суда за људска права у предмет у Коzаk против
Пољске, од 2. марта 2010. године).
Уставноправном оценом оспореног решења, Уставни суд није нашао да
је постојао експлицитан дискриминаторски став Министарства према под
носиоцима уставне жалбе по основу њихове сексуалне оријентације, те сто
га није ни спроводио тест за оцењивање директне дискриминације. Међу
тим, Уставни суд истиче да дискриминација постоји и у случајевима када
надлежни државни органи, без дискриминаторне намере, предузимају од
ређене мере које несразмерно погађају припаднике једне друштвене групе,
чак иако се директно не односе на њих, као и када не предузимају све што
је у њиховој надлежности како би спречиле дискриминацију одређене гру
пе од стране трећих лица. У оваквим случајевима посредне дискриминаци
је, према пракси Европског суда за људска права, довољно је да подносиоци
изнес у prima faciаe доказе за постојање различитог поступања и тиме те
рет доказивања прелази на тужену државу, која треба да за предузете мере
пружи разумно и објективно оправдање (видети прес уду у предмет у Oršuš
и други против Хрватске, од 16. марта 2010. године).
Полазећи од чињеничног стања утврђеног у тачки 4. образложења ове
одлуке, Уставни суд је утврдио да скуп „Поворка поноса“ није одржан. Стога
се не може поуздано закључити да надлежни државни органи нису спречили
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дискриминацију учесника скупа од стране трећих лица, јер скупа није ни
било. Такође, Уставни суд је оценио да у уставној жалби нис у наведени до
кази који би, prima faciаe, указивали на постојање различитог поступања
Министарства према подносиоцима уставне жалбе због њихове секс уалне
оријентације у однос у на учеснике других јавних скупова.
Следом изнетог, Уставни суд је нашао да у овом конкретном случају, не
ма довољно основа за тврдњу о постојању директне или индиректне дискри
минације према подносиоцима уставне жалбе по основу њихове секс уал
не оријентације. Наиме, надлежни државни органи јес у на посредан начин
спречили слободу окупљања подносилаца уставне жалбе, али је Уставни
суд оценио да не постоје релевантни показатељи да је забрана била моти
висана дискриминаторским ставом према подносиоцима. Такав закључак
Суда произлази и из садржине оспореног решења у коме је, поред осталог,
наведено да се место одржавања скупа мења јер може доћи до угрожавања
безбедности, живота и здравља учесника скупа.
Уставни суд је стога одбио уставну жалбу у делу којим је тражено да се
утврди повреда начела забране дискриминације из члана 21. Устава у вези
са чланом 54. став 1. Устава.
Упркос чињеници да у конкретном случају није утврђена повреда на
чела забране дискриминације, Уставни суд указује да је обавеза свих над
лежних државних органа, пре свега Министарства унутрашњих послова,
Владе и правос удних органа да спрече дискриминацију по основу секс уал
не оријентације од стране трећих лица и да предузму све неопходне мере у
оквиру својих надлежности како до овог вида дискриминације не би дошло
и на тај начин одбране и промовишу вредности демократског друштва, као
што су плурализам, толеранција и право на различитост.
9. Полазећи од изнетог, Уставни суд је, на основу одредаба члана 45. тач
ка 9) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.
Одлука Уставног суда
Број: Уж-1918/2009 од 22. децембра 2011. године („Службени гласник РС“, број 8/12)

Недостатак процесних претпоставки
за вођење поступка и одлучивање
(наводи уставне жалбе се не могу
сматрати уставноправним разлозима, не могу се
довести у везу са означеним уставним правима)
Уставни суд донео је
РЕШЕЊЕ
Одбацује се уставна жалба С. С. изјављена против решења Министар
ства финансија – Пореска управа – Филијала Врачар у Београду број 47/2-72/
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07-2 од 23. априла 2007. године и решења Министарства финансија – По
реска управа – Регионални центар Београд број 218-1743/2007-20 од 28. ја
нуар
 а 2009. године.
Образложење
1. С. С. из Београда поднео је 20. марта 2009. године Уставном суду устав
ну жалбу против аката означених у изреци, због повреде права на „про
фесионално достојанство“ зајемчено чланом 23. Устава Републике Србије,
права на правну сигурност у казненом праву зајемченог чланом 34. став 1.
Устава, права на имовину из члана 58. став 4. Устава и „права на закони
тост управе“ из члана 198. Устава.
У уставној жалби се наводи: да је оспореним решењем Министарства
финансија потврђено првостепено решење надлежног пореског органа, ко
јим је подносилац оглашен одговорним за порески прекршај из члана 179.
став 1. тачка 3. и став 3. Закона о пореском поступку и пореској админи
страцији; да подносилац, као адвокат, уопште „не подлеже овој казненој
одредби“, јер се она односи само на предузетнике; да подносилац у време
„извршења дела“ није знао да је „подложан одговорности по нормама ко
је кажњавају предузетника“. По мишљењу подносиоца уставне жалбе, на
ведене одредбе се не могу применити на адвокате, јер се они не упис ују у
привредне регистре. Подносилац сматра да се ради „о потпуно незакони
том кажњавању и одузимању имовине“, па предлаже да Уставни суд пони
шти оспорене акте.
2. Сагласно члану 170. Устава Републике Србије, уставна жалба се може
изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или ор
ганизација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или
ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом, ако су
исцрпљена или нису предвиђена друга правна средства за њихову заштит у.
Одредба члана 82. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник
РС“, број 109/07) по својој садржини истоветна је члану 170. Устава.
3. У спроведеном претходном поступку Уставни суд је утврдио да је
оспореним решењем Министарства финансија – Пореска управа – Фили
јала Врачар у Београду број 47/2-72/07-2 од 23. априла 2007. године подно
силац уставне жалбе кажњен новчаном казном у износ у од 15.000 динара
због учињеног прекршаја из члана 179. став 1. тачка 3. и става 3. Закона о
пореском поступку и пореској администрацији. У образложењу оспореног
првостепеног решења се наводи да је окривљени био дужан да, сагласно од
редби члана 41. став 5. Закона о пореском поступку и пореској администра
цији, поднесе појединачну пореску пријаву о обрачунатом и плаћеном по
резу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку, на терет
примаоца прихода за 2006. годину, најкасније до 31. јануара 2007. године, а
да је окривљени то учинио по протеку законског рока, 22. марта 2007. го
дине, чиме је учинио прекршај за који је оглашен одговорним.
Оспореним решењем Министарства финансија – Пореска управа – Ре
гионални центар Београд број 218-1743/2007-20 од 28. јануара 2009. године
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одбијена је жалба коју је подносилац уставне жалбе изјавио против наве
деног првостепеног решења. Другостепени порески орган је оценио: да је
окривљени био дужан да у року прописаном одредбама члана 41. Закона о
пореском поступку и пореској администрацији, поднесе пореску пријаву;
да из списа предмета произлази да окривљени то није благовремено учи
нио и да је стога правилно поступио првостепени орган када је окривље
ног огласио одговорним за учињени прекршај.
4. Подносилац уставне жалбе сматра да му је право на правну сигур
ност у казненом праву, зајемчено одредбом члана 34. став 1. Устава, повре
ђено тиме што је кажњен за прекршај из члана 179. став 1. тачка 3. и ста
ва 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, за који могу
бити одговорни само предузетници и да он, као адвокат „уопште не под
леже овој казненој одредби“. Уставни суд констат ује да право на правну
сигурност у казненом праву, на чију повреду се позива подносилац устав
не жалбе, садржи јемство да се нико не може огласити кривим за дело ко
је, пре него што је учињено, законом или другим прописом заснованим на
закону није било предвиђено као кажњиво, нити му се може изрећи казна
која за то дело није била предвиђена.
Сагласно одредби члана 41. став 5. Закона о пореском поступку и по
реској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03,
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 и 62/06), појединачна пореска пријава за порез по
одбитку за сваког пореског обвезника, односно пореског платиоца, озна
чена њиховим ПИБ-ом, подноси се Пореској управи једном годишње, нај
касније до 31. јануара за претходну годину.
Одредбом члана 179. став 1. тачка 3. наведеног закона прописано је да
ће се новчаном казном од 100.000 до 600.000 динара казнити за прекршај
правно лице ако не поднесе у прописаним случајевима, односно у пропи
саним роковима збирну пореску пријаву, појединачну пореску пријаву и,
информативну пореску пријаву, или у њој наведе нетачне податке (чл. 41.
и 42). Према ставу 3. истог члана Закона, за прекршај из става 1. овог чла
на казниће се предузетник новчаном казном од 50.000 до 300.000 динара.
Одредбом члана 6. тачка 14) Закона о доприносима за обавезно соци
јално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006,
7/08, 5/2009, 7/09, 3/10, 4/11 и 52/11) прописано је да је предузетник осигу
раник – физичко лице које обавља самосталну привредну, професионалну
или другу делатност у складу са законом по основу које плаћа порез на до
ходак грађана на приходе од самосталне делатности.
Сагласно одредби члана 3. тачка 3. Закона о порезу на доходак грађана
(„Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 10/07, 7/08,
7/09, 31/09, 44/09, 3/10, 18/10, 4/11 и 50/11) порезу на доходак грађана под
лежу, поред осталих, приходи од самосталне делатности.
Одредбом члана 31. истог закона предвиђено је да се приходом од са
мосталне делатности сматра приход остварен од привредних делатности,
пружањем професионалних и других интелект уалних услуга, као и при
ход од других делатности, уколико се на тај приход по овом закону порез
не плаћа по другом основу.
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Полазећи од изложеног, Уставни суд оцењује да је предузетник, у сми
слу одредаба наведених закона, физичко лице које обавља самосталну де
латност по основу које плаћа порез на доходак грађана, коме подлеже и при
ход остварен пружањем професионалних и других интелект уалних услуга.
Имајући у виду да је у време извршеног пропуста подносиоца уставне жал
бе неблаговремено подношење пореске пријаве било предвиђено као пре
кршај, те да је подносилац, као предузетник, могао бити одговоран за тај
прекршај, као и да му је новчана казна изречена у границама прописаним
законом, Уставни суд је оценио да се изнети наводи уставне жалбе не могу
сматрати уставноправним разлозима који би указивали на повреду озна
ченог уставног права.
Подносилац уставне жалбе свој закључак о повреди права на имовину
изводи из чињенице да му је у оспореном прекршајном поступку правно
снажно изречена новчана казна за прекршај за који је оглашен одговорним.
Међутим, утврђивање прекршајне одговорности у законом прописаном
поступку, по оцени Уставног суда, не може се довести у везу са повредом
права на имовину, имајући у виду садржину овог права зајемченог чланом
58. Устава. До повреде права на имовину у смислу члана 58. став 4. Устава,
евент уално, може доћи у поступку принудног извршења претходно изрече
не новчане казне предузимањем мера одузимања или ограничења имовине
ради наплате те казне, у сит уацији када те мере нис у прописане законом,
када не служе легитимном циљу и када су непропорционалне. У конкрет
ном случају предмет уставне жалбе су одлуке донете у поступку утврђи
вања прекршајне одговорности, а не наплате новчане казне, па је Уставни
суд оценио да је уставна жалба ratione materiаe неспојива с повредом пра
ва на имовину из члана 58. Устава.
Уставни суд је, такође, оценио да се наводи уставне жалбе о повреди
„професионалног достојанства“ не могу довести у везу са повредом права
на достојанство, које се јемчи чланом 23. Устава.
Одредбе члана 198. Устава утврђују принцип законитости управног ре
шавања, а не представљају јемство одређеног људског или мањинског пра
ва, те стога не могу бити основ за изјављивање уставне жалбе.
Полазећи од свега наведеног, Уставни суд је, сагласно одредби члана
36. став 1. тачка 4) Закона о Уставном суду, одбацио уставну жалбу, јер не
постоје Уставом и Законом утврђене претпоставке за вођење поступка и
одлучивање.
6. С обзиром на наведено, Уставни суд је, на основу одредбе члана 46.
тачка 9) Закона о Уставном суду, решио као у изреци.
Решење Уставног суда
Број: Уж-427/2009 од 17. новембра 2011. године
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Одредница

Акти републичких органа и организација
– Правилник о организацији и систематизацији
послова у Националној служби за запошљавање,
број 0092-110-23/2008 од 4. септембра
2008. године,
– Правилник о платама запослених
у Министарству унутрашњих послова,
СТ 01 стр. пов. бр. 4908/06-4
од 26. јуна 2006. године
– Правилник о садржини и начину
израде техничке документације
за објекте високоградње
– Одлука о ближим условима и начину вршења
конверзије штедних улога грађана у обвезнице
Републике Србије и Републике Црне Горе
– Одлука о вршењу оснивачких права
у Директорату цивилног ваздухопловства
државе Србије и државе Црне Горе
Правилник о начину обрачуна и висини накнада
за услуге које пружа Директорат цивилног
ваздухопловства Републике Србије
Аутономна покрајина
– право жалбе покрајинског службеника
на решење руководиоца покрајинског органа
Влада
– Одлука о условима наплате обвезница
Републике Србије за измирење обавеза
по основу девизне штедње грађана
– Уредба о начину и условима измиривања
обавеза привредних друштава према
повериоцима из средстава остварених од продаје
акција привредног друштва у власништву
Акцијског фонда Републике Србије
– Уредба о номенклатури статистичких
територијалних јединица
– Уредба о заштити Парка природе
„Шарган-Мокра Гора“

бр. предмета

стр.

IУо-93/2009

231

IУ-134/2007

234

IУп-134/2008

239

IУп-160/2008

243

IУо-219/2009
246
(обустава поступка)
IУa-2/2009
347
(покретање поступка)

IУп-161/2008

222

IУп-209/2009

205

IУо-50/2010

208

IУо-49/2009

212
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– Закључак Владе Републике Србије
05 број: 43-6256/2009-001
од 2. октобра 2009. године

IУп-288/2009
226
(обустава поступка)

Војска
– дисциплинска одговорност у Војсци

IУз-73/2010

91

Грађевинско земљиште
– овлашћење органа јединице локалне самоуправе
за прописивање критеријума и мерила за
утврђивање висине накнаде

IУ-96/2007

259

Забрана рада удружења грађана
– „Покрет 1389“

VIIУ-250/2009

389

IУз-61/2009
IУз-1634/2010
IУз-338/2009

11
15
29

IУз-1633/2009
IУз-347/2009
IУз-8/2011

34
57
60

IУз-45/2010
IУз-307/2009
IУз-253/2009
IУз-197/2009
IУз-43/2010
IУз-73/2010
IУз-375/2011
IУз-149/2009
IУз-1518/2010
IУз-107/2011
IУз-252/2011
IУз-278/2006
IУз-528/2010
IУз-317/2009
IУз-883/2010

65
69
73
77
87
91
95
101
108
109
118
122
128
134
142

IУз-148/2009

147

Закони
– Закон о порезу на доходак грађана
– Закон о изменама и допунама Закона о судијама
– Закон о судијама
– Закон о изменама и допунама
Закона о јавном тужилаштву
– Закон о пензијском
и инвалидском осигурању
–З
 акон о изменама и допунама
Закона о приватизацији
–З
 акон о основама система
образовања и васпитања
– Закон о безбедности саобраћаја на путевима
– Закон о Војсци Србије
– Закон о локалним изборима
– Закон о рехабилитацији
– Закон о управним споровима
– Закон о парничном поступку
– Закон о кривичном поступку
– Закон о буџету РС за 2010. годину
– Закон о становању
– Закон о службеној употреби језика и писма
– Закон о изменама и допунама
Закона о привредним коморама
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– Пословник Народне скупштине
Републике Србије
Обустава поступка
– Закон о локалним изборима
– Закон о пензијском и инвалидском осигурању
– Закон о стечајном поступку
–З
 акон о државном премеру и катастру
и уписима права на непокретности
– Закон о средствима у својини Републике Србије
– Закон о Високом савету судства
– Закон о високом образовању
– Закон о парничном поступку
–З
 акон о изменама и допунама
Закона о порезима на имовину
– Закон о приватизацији
– Закон о преузимању акционарских друштава
Здравство
–п
 лате запослених који обављају
стоматолошку здравствену заштиту
Извршење одлука Уставног суда
–н
 адлежност Управног суда за поступање
по захтеву за измену пресуде Окружног суда
у случају престанка мандата одборника
–н
 адлежност Скупштине града за измену
појединачног акта којим је утврђен
престанак одборничког мандата
Комуналне и друге делатности
– в исина доплатне карте за коришћење
јавног паркиралишта
– у слови коришћења јавних паркиралишта
(корисник услуге паркирања)
–н
 ачин обрачуна комуналних услуга
за исте категорије потрошача
– в исина накнаде за коришћење
природног лековитог фактора

IУз-310/2009

157

IУз-1241/2010
IУз-270/2009
IУз-69/2009

163
166
168

IУ-21/2007
171
IУз-33/2009
175
IУз-44/2009
177
IУз-804/2010
191
(пресуђена ствар)
IУз-157/2011
192
(пресуђена ствар)
IУз-72/2010
194
(пресуђена ствар)
IУз-191/2011
197
(пресуђена ствар)
IУз-170/2011
199
(пресуђена ствар)
IУо-16/2008

323

XУ-370/2011

367

XУ-465/2011

373

IУл-16/2009

285

IУл-101/2008

297

IУл-362/2009

308

IУо-937/2010

313
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Локална самоуправа
– превоз запослених у општинској управи
– увођење видео надзора у граду

Локалне комуналне таксе
– висина комуналне таксе
– увођење комуналне таксе за коришћење
паркинг простора
Општи акти удружења
– услови и поступак за издавање лиценци
Инжењерске коморе Србије
Паркиралишта
– јавна паркиралишта



Пензијско и инвалидско осигурање
– промене у стању инвалидности и утицај
на право на инвалидску пензију
– обустава исплате пензије кориснику
породичне пензије који стекне
својство осигураника
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IУл-202/2009
255
IУо-786/2010
363
(застајање са поступком)
IУо-1445/2010

276

IУо-1223/2010

280

IУо-137/2009

332

IУл-16/2009
285
IУл-101/2008
297
IУо-1223/2010
280
IУо-114/2011
283
(покретање поступка)
IУл-16/2009
285
IУ-16/2009
383
(писмо НС)
IУз-347/2009

57

IУз-8/2011

60

Писмо Народној скупштини
(чл. 105. Закона о Уставном суду)
– Одлука о јавним паркиралиштима

IУ-16/2009

383

Плате
– зараде запослених у служби
стоматолошке здравствене заштите

IУо-16/2008

323

Покретање поступка
– Одлука о сахрањивању и гробљима
IУо-1224/2010
– Одлука о јавним паркиралиштима
на територији града Новог Сада
IУо-114/2011
– Закон о изменама и дoпунама
IУз-1633/2010
Закона о јавном тужилаштву		

339
342
34
346
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– Одлука о покрајинским службеницима
– Закључак Владе 05 број 113-1041/2010-4
од 17. фебруара 2010. године
Решавање по жалби судија
– престанак дужности судије за прекршаје
Стамбена област
– критеријуми за расподелу станова солидарне
стамбене изградње буџетским корисницима
(овлашљење скупштине опшштине,
а не општинског већа)
Урбанистичко планирање
– овлашћење скупштине општине за
доношење плана детаљне регулације
– услови и начин постављања
привремених објеката на јавним површинама

IУа-2/2009

347

IУо-577/2011

354

VIIIУ-290/2010
VIIIУ-455/2010

395
397

IУо-147/2011

317

IУо-862/2010

265

IУ-260/2006

268

Уж–1082/2010

403

Уж–2206/2009

408

Уж–1286/2009

416

Уж–2719/2010

424

Уж–1327/2010
Уж–2864/2011

434
445

Уж–1514/2009

451

УСТАВНЕ ЖАЛБЕ
област кривичног права
Повреда права на слободу и безбедност
из члана 27. став 3. Устава
Нису повређена права зајемчена одредбама
члана 30. став 1, члана 31. ст. 1. и 2.
и члана 32. Устава
Није повређено право на правну сигурност
у казненом праву, из члана 34. ст. 1. и 2. Устава
Повреда права на слободу и безбедност из члана 27.
став 1. Устава (у поступку лишења слободе)
– нема повреде права из члана 27. став 1. Устава
(радњом службених лица)
Повреда права на неповредивост стана
из члана 40. ст. 1. и 2. Устава и права на
претпоставку невиности из члана 34.
став 3. Устава
Нема повреде права из члана 30. став 1. Устава
Повреда права на трајање притвора
из члана 31. ст. 1. и 2. Устава
– нема повреде права из члана 31. став 3.
ни права на суђење у разумном року
из члана 32. став 1. Устава
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Недопуштена уставна жалба – оспорени акт
није акт из члана 170. Устава (оспорени акт
се не може довести у уставноправну везу
са истакнутом повредом права из члана 41.
Устава којим се гарантује тајност писама
и других средстава општења)
Недопуштена уставна жалба – (приватни тужилац
није истакао имовинско-правни захтев
у кривичном поступку)
Недопуштена уставна жалба (у прекршајном
поступку није одлучивано о правима подносиоца
уставне жалбе као оштећеног)
област грађанског права
Повреда права на суђење у разумном року
из члана 32. став 1. Устава
Нема повреде права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава, ни права на рад
из члана 60. Устава
Нема повреде права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава, ни права на
правно средство из члана 36. став 2. Устава
Повреда права на правично суђење из члана 32.
став 1. Устава (права на правну сигурност)
– нема повреде начела забране дискриминације
из члана 21. Устава
Повреда права на суђење у разумном року
из члана 32. став 1. Устава и права на мирно
уживање имовине из члана 58. Устава
Повреда права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава
(права на образложену судску одлуку)
Нема повреде права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава
Повреда права на правично суђење из члана 32.
став 1. Устава (арбитрерна примена права)
и права на правичну накнаду
за рад из члана 60. став 4. Устава
Повреда права на суђење у разумном року и права
на правично суђење из члана 32. став 1. Устава
(арбитрерна примена материјалног права)
и права на једнаку заштиту права
из члана 36. став 1. Устава
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ПРЕДМЕТНО-ПОЈМОВНИ РЕГИСТАР

Повреда права на суђење у разумном року
из члана 32. став 1. Устава
Повреда права на правно средство
из члана 36. став 2. Устава
Повреда права на суђење у разумном року
из члана 32. став 1. Устава
Нема повреде права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава
Повреда права на имовину
из члана 58. став 1. Устава
Повреда права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава
(произвољна примена процесног права
– немогућност намирења потраживања према
извршном дужнику у реструктурирању)
Нема повреде права на накнаду штете
из члана 35. став 2. Устава, ни права на једнаку
заштиту права из члана 36. став 1. Устава
Повреда права на правично суђење из члана 32.
став 1. Устава (арбитрерна примена права
у извршном поступку) нема повреде права
на суђење у разумном року из члана 32.
став 1. Устава
Повреда права на суђење у разумном року
из члана 32. став 1. Устава
Нема повреде права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава, ни права на једнаку
заштиту права и права на правно средство
из члана 36. ст. 1. и 2., нити права на имовину
из члана 58. Устава
Нема процесних претпоставки за вођење
поступка и одлучивање (нису наведени
уставноправни разлози – захтев за
инстанционо поступање Уставног суда)
Нема процесних претпоставки за вођење
поступка и одлучивање (оспорени акт
није акт из члана 170. Устава)
област управног права
Нема повреде права на правично уђење
из члана 32. став 1. Устава
Нема повреде права на суђење у разумном року
из члана 32. став 1. Устава
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Нема повреде права на правично суђење
из члана 32. став 1. Устава, ни права на имовину
из члана 58. Устава
Повреда права на суђење у разумном року
из члана 32. став 1. Устава
Повреда права на правично суђење из члана 32.
став 1. Устава (права на приступ суду)
Повреда права на правично суђење из члана 32.
став 1. Устава (арбитрерна примена права)
и права на правно средство из члана 36.
став 2. Устава
Повреда права на правично суђење из члана 32.
став 1. Устава (арбитрерна примена права)
нема повреде права на правно средство
из члана 36. став 2. Устава
Повреда изборног права из члана 52. Устава
Повреда права на слободу окупљања из члана 54.
став 1. и права на правно средство из члана 36.
став 2. Устава, а у вези са чланом 22. став 1. Устава
Недостатак процесних претпоставки за вођење
поступка и одлучивање (наводи уставне жалбе
се не могу сматрати уставноправним разлозима,
не могу се довести у везу са означеним
уставним правима)

БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА

Уж-808/2009

614

Уж-1246/2009

620

Уж-1339/2009

626

Уж-1182/2009

629

Уж-1621/2009
Уж-748/2009

636
644

Уж-1918/2009

649

Уж-427/2009

661

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
(497.11)
БИЛТЕН / Уставни суд Србије ; главни и
одговорни уредник Катарина Манојловић
Андрић. Год. 1, бр. 1 (1968) – Београд :
Уставни суд Србије, 1968 – (Београд :
Службени гласник). – 24 cm
Повремено
ISSN 1821-4320 = Билтен Уставног суда
Србије
COBISS.SR-ID 90916876

